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KONGRE PROGRAMI / CONFERENCE SCHEDULE 

ORAL PRESENTATIONS 

12 December 2020 - Saturday 

Session 1 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 1 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Uğur Çavdar 

    https://youtu.be/FHX_gwjIk8k  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

10:00 - 10:10         

10:10 - 10:20 

THE USAGE POTENTIAL OF POLYMERIC 

NANOFIBERS PRODUCED WITH 

ELECTROSPINNING TECHNIQUE IN 

AIRCRAFT COMPOSITE MATERIALS 

Erdem Tunca, Haşim Kafalı Erdem Tunca Erdem Tunca 

10:20 - 10:30 

COMPARATIVE ANALYSIS ON THE 

STRUCTURAL DESIGN OF VARIOUS 

AIRCRAFT BOX BEAMS USING PYTHON 

SCRIPTING 

Hande Yavuz, Sıdıka Yılmaz Hande Yavuz Hande Yavuz 

10:30 - 10:40 
UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) AND 

MAINTENANCE APPLICATIONS 

İbrahim Güçlü, Erdem Tunca, 

Haşim Kafalı 
İbrahim Güçlü İbrahim Güçlü 

10:40 - 10:50 
USAGE OF CHEVRON NOZZLE AT 

AIRCRAFTS AND NOISE REDUCTION 
İbrahim Güçlü, Haşim Kafalı İbrahim Güçlü İbrahim Güçlü 

Break 

Session 2 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 1 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Uğur Çavdar 

    https://youtu.be/SFj_X190SDY  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

11:00 - 11:10 

PREDICTION OF SECONDARY SCHOOL 

STUDENT ACADEMIC PERFORMANCE USING 

DATA MINING ALGORITHMS 

Sinem Bozkurt Keser 
Sinem Bozkurt 

Keser 

Sinem Bozkurt 

Keser 

11:10 - 11:20 

COMPARISON OF CLASSIFICATION 

ALGORITHMS ON EARLY STAGE DIABETES 

RISK PREDICTION DATASET BY USING 

ORANGE DATA MINING SOFTWARE 

Sinem Bozkurt Keser 
Sinem Bozkurt 

Keser 

Sinem Bozkurt 

Keser 

11:20 - 11:30 

DETECTION OF PNEUMONIA DISEASE FROM 

CHEST X-RAY IMAGES VIA 

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS 

Serkan Kalkan, Ahmet Saygılı Ahmet Saygılı Serkan Kalkan 

11:30 - 11:40 

AN IMPROVED ADAPTIVE GENETIC 

ALGORITHM DESIGN FOR SOLVING 

TRAVELING SALESMAN PROBLEM 

Merve Genel, Rıdvan 

Saraçoğlu 
Merve Genel Merve Genel 

11:40 - 11:50 
PERFORMANCE COMPARISON OF AODV 

AND DSR ROUTING PROTOCOLS 
Celil Okur, Murat Dener Murat Dener Celil Okur 

Break 

 

 

https://youtu.be/FHX_gwjIk8k
https://youtu.be/SFj_X190SDY
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Session 3 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 1 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Uğur Çavdar 

    https://youtu.be/u_qoj8oWcFU  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

12:30 - 12:40 

DETERMINATION OF FACTORS THAT MIGHT 

AFFECT THE ADOPTION OF DO-200A 

STANDARD BY LITERATURE REVIEW 

Semih Tereci, Murat Aydos, 

Ahmet Dikici 
Semih Tereci Semih Tereci 

12:40 - 12:50 
THREE TYPES OF ATTACK SIMULATION ON 

INTERNET OF THINGS DEVICES 

Murat Emeç , Mehmet Hilal 

Özcanhan 
Murat Emeç Murat Emeç 

12:50 - 13:00 
ANALYSIS OF COVID-19 DATA USING ARIMA 

TIME SERIES MODEL 

Başak Er, Murat Emeç, 

Mehmet Hilal Özcanhan 
Başak Er Başak Er 

13:00 - 13:10 
LOW COST ACOUSTIC CAMERA DESIGN FOR 

INTERNET OF THINGS 
Ahmet Çağdaş Seçkin 

Ahmet Çağdaş 

Seçkin 

Ahmet Çağdaş 

Seçkin 

13:10 - 13:20 
COMPARISON OF BIG DATA TIME SERIES 

ANALYSIS METHODS 

Fadıl Can Malay, Murat Emeç, 

Mehmet Hilal Özcanhan 
Fadıl Can Malay 

Fadıl Can 

Malay 

13:20 - 13:30 

DESIGNING A RECOMMENDATION SYSTEM 

FOR PRE-DIAGNOSIS BY USING TEXT 

MINING TECHNIQUE 

Nina Aalami , Eyyüp 

Gülbandılar , Faik Yaylak 
Nina Aalami Nina Aalami 

Break 

Session 4 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 1 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Uğur Çavdar 

    https://youtu.be/sQxVIVG-OC0  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

14:00 - 14:10 
FRAUD DETECTION WITH MACHINE 

LEARNING 
Emre Aksöz, Birol Arifoğlu Emre Aksöz Birol Arifoğlu 

14:10 - 14:20 

IMPROVEMENT OF RELATIONSHIP 

BETWEEN ROTOR SPEED AND NUMBER OF 

REVOLUTIONS IN FOUR ROTOR UNMANNED 

AERIAL VEHICLES 

Tolga Çatalbaş , Zafer Civelek Tolga Çatalbaş Tolga Çatalbaş 

14:20 - 14:30 

STUDYING OF THE EFFECTS OF UV LIGHT-

INDUCED ON THE MAIN ELECTRICAL 

PROPERTIES OF AU/MGO-PVP/N-SI MPS 

DIODES 

Gülçin Ersöz Demir 
Gülçin Ersöz 

Demir 

Gülçin Ersöz 

Demir 

14:30 - 14:40 

CONSTELLATION DIAGRAM AND 

PERFORMANCE ANALYSIS OF OFDM AND 

MIMO AGAINST THE FADING CHANNEL 

EFFECT IN WIRELESS COMMUNICATION 

Uğur Acar, Nursel Akçam Uğur Acar Uğur Acar 

14:40 - 14:50 

ELECTRONICALLY TUNABLE FLOATING 

CURRENT SOURCE BASED MEMRISTOR 

EMULATOR 

Melih Yildirim Melih Yildirim Melih Yildirim 

14:50 - 15:00 

AUTOMATIC GENERATION CONTROL IN 

TWO-AREA POWER SYSTEMS USING FUZZY 

LOGIC CONTROLLER 

Özay Can, Ali Öztürk, Cenk 

Andiç 
Özay Can Özay Can 

Break 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/u_qoj8oWcFU
https://youtu.be/sQxVIVG-OC0
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Session 5 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 1 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Uğur Çavdar 

    https://youtu.be/vpcQzIGVRqM  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

15:30 - 15:40 REFLECTARRAY DESIGN FOR 10 GHZ M. M. Alhennawi, H Gokalp Hulya Gokalp 
M. M. 

Alhennawi 

15:40 - 15:50 

DETERMINATION OF FEEDING POINTS AND 

PERFORMANCE OF MSAS DESIGNED AT 

10GHZ WITH DIFFERENT CERAMIC 

MATERIALS 

Muhammed Isayev, Seyfettin 

Sinan Gültekin , Mehmet 

Yerlikaya 

Mahammad 

Isayev 

Seyfettin Sinan 

Gültekin 

15:50 - 16:00 

A MODIFIED MPPT ALGORTIHM FOR 

PHOTOVOLTAIC SYSTEMS UNDER PARTIAL 

SHADING 

Atakan Alkan, Ahmet Burak 

Kaydeci, Derya Ahmet 

Kocabaş, Alper Tolga Çalık, 

Murat Batuhan Günaydın, Ufuk 

Paralı 

Atakan Alkan Atakan Alkan 

16:00 - 16:10 

DESIGN CRITERIA DISCUSSION OF LI-ION 

BATTERY PACKAGE AND BATTERY 

MANAGEMENT SYSTEM FOR A SINGLE-

DRIVER PHOTOVOLTAIC POWERED 

ELECTRICITY CAR 

Arda Çetinkaya, Ege Uzun, 

Orhun Kurnaz, Alper T. Çalık, 

Derya A. Kocabaş, Murat 

Batuhan Günaydın, Ufuk Paralı 

Arda Çetinkaya 
Arda 

Çetinkaya 

16:10 - 16:20 

IN CONVENTIONAL TYPE GAS BURNING 

DEVICES; EXPERIMENTAL INVESTIGATION 

OF THE PERFORMANCE OF SINGLE STAGE 

FANS BY TRANSFORMING THEM INTO 

FREQUENCY CONTROLLED FANS 

Çağrı Bulut, Halil İbrahim 

Variyenli 
Çağrı Bulut Çağrı Bulut 

16:20 - 16:30 

EVALUATION OF WIND ENERGY POTENTIAL 

STUDY DATA WITH THE EQUIVALENT 

HEIGHT IN TURKEY 

Elif Kurban Elif Kurban Elif Kurban 

Break 

Session 6 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 1 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Uğur Çavdar 

    https://youtu.be/04Rp8ZhzAqY  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

    https://youtu.be/TN7WDUta2hI      

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

17:00 - 17:10 
SENSORY EVALUATION OF GLUTEN-FREE 

NON-BREAD BAKERY PRODUCTS: A REVIEW 
Edibe Seda Erten Edibe Seda Erten 

Edibe Seda 

Erten 

17:10 - 17:20 
DEVELOPING ALTERNATIVE CHOCOLATE 

TYPE WITH DIFFERENT RAW MATERIAL 

Binnur Kartal, Sibel Koca 

Çetinkaya, Detay Gıda Arge 

Merkezi 

Binnur Kartal Binnur Kartal 

17:20 - 17:30 

PERFORMANCE ANALYSIS OF OHMIC 

HEATING ASSISTED PECTIN EXTRACTION 

PROCESS 

Ali Göksu, Mutlu Çevik, Seda 

Çilingir, Gülseven Duran, 

Serdal Sabancı 

Serdal Sabancı Serdal Sabancı 

17:30 - 17:40 

INVESTIGATION OF RHEOLOGICAL 

BEHAVIOR OF GRAPE JUICE EVAPORATED 

BY OHMIC HEATING PROCESS 

Serdal Sabancı Serdal Sabancı Serdal Sabancı 

17:40 - 17:50 
POLYSACCHARIDES: ROLE IN FOOD 

FORMULAS FOR SATIETY 
Tayyibe Erten Tayyibe Erten Tayyibe Erten 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vpcQzIGVRqM
https://youtu.be/04Rp8ZhzAqY
https://youtu.be/TN7WDUta2hI


 

ix 

 

13 December 2020 - Sunday 

Session 7 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 1 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Uğur Çavdar 

    https://youtu.be/nO8PXNbUZCE  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

10:00 - 10:10 
IMPORTANCE OF PROJECT SITE SELECTION 

IN GEOTECHNICAL ENGINEERING 
Ayberk Kaya Ayberk Kaya Ayberk Kaya 

10:10 - 10:20 
AXIAL DEFORMATION OF STEEL 

EMBEDDED COMPOSITE COLUMNS 
Fahım Alızada Fahım Alızada Fahım Alızada 

10:20 - 10:30 

THE EFFECT OF IRON-STEEL FACTORY 

WASTES IN ISKENDERUN REGION ON THE 

STRENGTH OF CONCRETE EXPOSED TO 

HIGH TEMPERATURE 

Fatma Koç, Umur Korkut 

Sevim, Murat Öztürk 
Fatma Koç Fatma Koç 

10:30 - 10:40 
ANALYSIS OF METALLIC DAMPERS USING 

FINITE ELEMENT METHOD (ANSYS) 
Fatih Süleyman Balık 

Fatih Süleyman 

Balık 

Fatih 

Süleyman 

Balık 

10:40 - 10:50 

EXAMINATION OF OCCUPATIONAL SAFETY 

PRACTICES IN CONSTRUCTION SITES IN 

DÜZCE, BOLU AND SAKARYA PROVINCES 

FROM THE PERSPECTIVE OF EMPLOYEES 

AND ISSUING WORK SAFETY STATUS 

REPORT 

Rıfat Akbıyıklı, Metehan Yasin 

Yıldırım 

Metehan Yasin 

Yıldırım 

Metehan Yasin 

Yıldırım 

Break 

Session 8 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 1 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Uğur Çavdar 

    https://youtu.be/XJ-TQ64ceEs Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

11:00 - 11:10 

NUMERICAL INVESTIGATION OF THE 

EFFECTS OF FUEL CELL PARAMETERS ON 

THE PERFORMANCE IN DIRECT ETHANOL 

FUEL CELLS 

Ethem Sökmez, İmdat Taymaz Ethem Sökmez Ethem Sökmez 

11:10 - 11:20 

RESISTANCE SPOT WELDING OF DP1000 AND 

BORON STEELS WHICH USED IN 

AUTOMOTIVE INDUSTRY UNDER 

DIFFERENT PARAMETERS AND 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 

PARAMETERS ON WELDING QUALITY 

Irmak Can Özgüven, Salim 

Aslanlar, Uğur Özsaraç 

Irmak Can 

Özgüven 

Irmak Can 

Özgüven 

11:20 - 11:30 
DEVELOPMENT OF NEW DIE DESIGN IN 

TOWING HOOK PRODUCTION 

Ebru Sağ, Burak Bahat, Dilara 

Yalçın, Hakan Aydın 
Dilara Yalçın Dilara Yalçın 

11:30 - 11:40 

IMPROVEMENT OF ENERGY ABSORPTION 

CAPACITY OF THE AUXETIC TRUSS 

STRUCTURES BY TOPOLOGY 

MODIFICATION: A PRELIMINARY WORK 

Ali Can Kaya, Agahan 

Yuldashev, Ali Korucu 
Ali Can Kaya 

Agahan 

Yuldashev 

11:40 - 11:50 

SARKAÇ TIPI TEPE VINÇ SISTEMI IÇIN 

GENETIK ALGORITMA VE TERMAL DEĞIŞIM 

OPTIMIZASYON ALGORITMALARI ILE LQR 

DENETLEYICI TASARIMI VE PERFORMANS 

KARŞILAŞTIRMASI 

Ferhat Kaya, Çağlar Conker Ferhat Kaya Ferhat Kaya 

Break 

 

 

https://youtu.be/nO8PXNbUZCE
https://youtu.be/XJ-TQ64ceEs
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Session 9 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 1 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Uğur Çavdar 

    https://youtu.be/etloMupZUQc  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

12:30 - 12:40 

DETERMINATION OF ELECTRICAL 

DISCHARGE MACHINING PERFORMANCE OF 

BORON ALLOY STEELS 

İbrahim Baki Şahin, Asım 

Genç, Levent Urtekin 

İbrahim Baki 

Şahin 

İbrahim Baki 

Şahin 

12:40 - 12:50 

DESIGN OF MODEL PREDICTIVE 

CONTROLLER FOR SPEED CONTROL OF A 

HYDRO-MECHANICAL CONTINUOUSLY 

VARIABLE TRANSMISSION 

Hakan Ülker, Samet Adem 

Cömert 
Hakan Ülker 

Samet Adem 

Cömert 

12:50 - 13:00 

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF DIE ENTRY 

TYPE ON THE DEEP DRAWABILITY OF 

AL6061-T6 

Mehmet Okan Kabakçı, 

İbrahim Karaağaç 

Mehmet Okan 

Kabakçı 

Mehmet Okan 

Kabakçı 

13:00 - 13:10 

MATHEMATICAL MODELING OF SINGLE 

AND FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL 

AFFECT OF INTERNAL PRESSURE AND 

TEMPERATURE 

Muhammed Furkan Erhan, 

Osman Selim Türkbaş 

Muhammed 

Furkan Erhan 

Muhammed 

Furkan Erhan 

13:10 - 13:20 

MODELING OF 2D FUNCTIONALLY GRADED 

CIRCULAR PLATES WITH ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORK 

Munise Didem Demirbaş, 

Didem Çakır, 
Didem Çakır 

Munise Didem 

Demirbaş 

13:20 - 13:30 

EFFECTS OF ENERGY INPUT ON 

MICROSTRUCTURE / SURFACE PROPERTIES 

OF ADDITIVELY MANUFACTURED PARTS 

Mustafa Safa Yılmaz 
Mustafa Safa 

Yılmaz 

Mustafa Safa 

Yılmaz 

Break 
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Hall Name: BILMES CONGRESS 1 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Uğur Çavdar 

    https://youtu.be/anIh-E_i9Wo  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

14:00 - 14:10 
FACTORS AFFECTING HBN FORMATION IN 

HBN-SIC COMPOSITE SYNTHESIS 
Zuhal Yılmaz, Nuran Ay Zuhal Yılmaz Zuhal Yılmaz 

14:10 - 14:20 
EFFECT OF HBN AMOUNT ON SIC 

DENSIFICATION BEHAVIOR 
Zuhal Yılmaz, Nuran Ay Zuhal Yılmaz Zuhal Yılmaz 

14:20 - 14:30 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HEAT 

TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND 

MECHANICAL PROPERTIES OF AERMET 100 

STEEL 

Nese Ozturk Korpe, Rifat 

Karatay 

Nese Ozturk 

Korpe 

Nese Ozturk 

Korpe 

14:30 - 14:40 
EVALUATION OF THE WEAR PARAMETER IN 

PTFE COMPOSITIONS 
Büşra Aktaş , Hazal Kılıçarslan Büşra Aktaş Büşra Aktaş 

14:40 - 14:50 

INVESTIGATION OF THE ABRASION 

CHARACTERISTICS OF PTFE COMPOSITIONS 

UNDER DIFFERENT LOADS 

Büşra Aktaş , Hazal Kılıçarslan 
Hazal Engin 

Kılıçarslan 

Hazal Engin 

Kılıçarslan 

14:50 - 15:00 

EXAMINATION OF THE THERMODYNAMIC 

AND MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF 

NITIB ALLOY 

Ercan Ercan Ercan Ercan Ercan Ercan 

Break 
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Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

15:30 - 15:40 

INVESTIGATION OF HEAT TREATMENT-

HARDNESS PROPERTIES CONNECTION IN 

MARAGING STEEL PRODUCED BY DMLS 

Gökhan Özer Gökhan Özer Gökhan Özer 

15:40 - 15:50 

A CASE STUDY OF FUNCTIONAL 

RESONANCE ANALYSIS METHOD: SOLID 

WASTE DISPOSAL SITE OF A MUNICIPALITY 

Müge Ensari Özay, Ayşe Beyza 

Ateş, Rüştü Uçan 

Müge Ensari 

Özay 

Müge Ensari 

Özay 

15:50 - 16:00 
DESIGN OF POLYAMIDE COMPOUNDS FOR 

FOOD AND WATER CONTACT 
Tuğçe Kaçaroğlu Tuğçe Kaçaroğlu 

Tuğçe 

Kaçaroğlu 

16:00 - 16:10 

RECENT DEVELOPMENTS OF NOVELTY 

DETECTION, TRANSFER LEARNING AND 

ZERO-SHOT LEARNING ON 

BIOTECHNOLOGY 

Emre Cimen Emre Cimen Emre Cimen 

Break 
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Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

17:00 - 17:10 

PERFORMANCE OF MACHINE AND DEEP 

LEARNING METHODS IN FORECASTING OF 

GLOBAL IONOSPHERE MAPS 

Erman Şentürk Erman Şentürk Erman Şentürk 

17:10 - 17:20 

ELEMENT ASSOCIATIONS IN MORYAYLA 

VILLAGE (ERZURUM) AND ITS 

SURROUNDING SOILS 

Gullu Kirat Güllü Kırat Güllü Kırat 

17:20 - 17:30 

INVESTIGATION OF POLLUTION 

PARAMETERS IN STREAM SEDIMENTS IN 

OVACIK VILLAGE AND ITS SURROUNDINGS 

(BALIKESIR) 

Gullu Kirat Güllü Kırat Güllü Kırat 

17:30 - 17:40 

DYNAMIC CHARACTERISTICS OF 

STRUCTURES WITH MICROTREMOR 

METHOD 

Caglar Ozer Caglar Ozer Caglar Ozer 

17:40 - 17:50 

LOCAL GEOID DETERMINATION USING 

MULTIPLE LINEAR REGRESSION AND 

DIFFERENT INTERPOLATION METHODS: A 

CASE STUDY OF AĞRI, TURKEY 

Berkant Konakoglu, Alper 

Akar 

Berkant 

Konakoglu 

Berkant 

Konakoglu 

17:50 - 18:00 

EXAMINATION OF FUNCTIONALITY AND 

VISUALITY PARADIGM IN DESIGN WITH AN 

INTERDISCIPLINARY APPROACH: THE 

EXAMPLE OF BAUHAUS 

Merve Ekiz Kaya, Sefa Ersan 

Kaya 
Merve Ekiz Kaya 

Merve Ekiz 

Kaya 
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Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

12:30 - 12:40 
MATHEMATICAL MODELING IN THE COVID 

-19 PANDEMIC 
Gizem Gül Koç Gizem Gül Koç 

Gizem Gül 

Koç 

12:40 - 12:50 

THE ANALYSIS OF ERGONOMIC RISK 

FACTORS IN A PRODUCTION LINES WITH 

BAUA LMM METHODS: AN APPLICATION 

FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY 

Aynur Gürsoy Özcan, Nilgün 

Fığlalı 

Aynur Gürsoy 

Özcan 

Aynur Gürsoy 

Özcan 

12:50 - 13:00 

SAILFISH OPTIMIZER ALGORITHM 

ENHANCED DECISION TREE TO DIAGNOSE 

HEART DISEASE 

Murat Onur Yildirim, Erdal 

Aydemir 

Murat Onur 

Yildirim 

Murat Onur 

Yildirim 

13:00 - 13:10 

SURGICAL MASK SELECTION PROBLEM 

WITH ENVIRONMENTAL, ERGONOMIC AND 

MEDICAL CRITERIA 

Adem Erik, Yusuf Kuvvetli Adem Erik Adem Erik 

13:10 - 13:20 

THE EFFECT OF THE BRAND IMAGE BASED 

ON SHOP ATMOSPHERE FEATURES ON 

COSTUMERS’ ATTITUDES TOWARDS 

SHOPPING 

Sermin Sarı, Gülden Turhan Sermin Sarı Sermin Sarı 

13:20 - 13:30 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF METAL 

BASED HIGH ENERGY SUBSTANCE 

ADDITIONS ON DOUBLE BASE (DB) ROCKET 

PROPELLANT CHARACTERIZATION 

Aziz Kervan, Hayri Yaman  Hayri Yaman Hayri Yaman 

Break 
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Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

14:00 - 14:10 
THE EVALUATION OF GHOST FISHING IN 

FISHERIES 
Mürşide Dartay Mürşide Dartay 

Mürşide 

Dartay 

14:10 - 14:20 

PROGRESSION TO THE ECOSYSTEM-

APPROACHED FISHERIES SYSTEM FROM 

THE TRADITIONAL FISHERIES 

MANAGEMENT SYSTEM 

Mürşide Dartay Mürşide Dartay 
Mürşide 

Dartay 

14:20 - 14:30 ORGANIC AQUACULTURE 
Gökhan Arslan, Pınar Oğuzhan 

Yıldız 
Gökhan Arslan Gökhan Arslan 

14:30 - 14:40 

A MULTILAYER STOCK LEVEL 

RECOMMENDATION IN SHIP INVENTORY 

SYSTEM: SYSTEM SIMULATION APPROACH 

Ender Yalcin, Ozcan Arslan, 

Murat Aymelek 
Ender Yalcin 

Murat 

Aymelek 

14:40 - 14:50 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SHIP 

CAPITAL EXPENDITURES AND ENERGY 

EFFICIENCY: A CASE STUDY ON A TURKISH 

SHIPPING COMPANY 

Murat Aymelek, Ender Yalcin Murat Aymelek 
Murat 

Aymelek 

14:50 - 15:00 

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF 

GRAIN YIELD OF SOME BARLEY (HORDEUM 

VULGARE L.) VARIETIES IN LATE AUTUMN 

SOWING IN THE HIGH ALTITUDE 

AGRICULTURAL AREA OF ANATOLIA 

Mehmet Macit Ertuş 
Mehmet Macit 

Ertuş 

Mehmet Macit 

Ertuş 

Break 

 

https://youtu.be/2UCkxO-AkMY
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Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

15:30 - 15:40 
EFFECT OF ULTRASOUND ON DISPERSION 

OF KAOLINITE 
K. Eşmeli, A. Özkan Kiraz Eşmeli Kiraz Eşmeli 

15:40 - 15:50 
GRINDING OF CALCITE AND TALC TO NANO 

DIMENSIONS WITH PLANETARY BALL MILL 
K.Esmeli Kiraz Eşmeli Kiraz Eşmeli 

15:50 - 16:00 

REVIEW OF SCRATCH APPLICATION USED 

IN CODING EDUCATION IN SECONDARY 

SCHOOLS 

Nazlı Karaca Nazlı Karaca Nazlı Karaca 

16:00 - 16:10 
SHARING MECHANISM OF CYBER THREAT 

INFORMATION AND SAMPLES 
Ali Melih Kanca Ali Melih Kanca 

Ali Melih 

Kanca 

16:10 - 16:20 
DIGITAL IMAGE ANALYSIS USING DEEP 

LEARNING 
Arzu Sarıgül, Mahmut Hekim Arzu Sarıgül Arzu Sarıgül 

15 December 2020 - Tuesday 

Session 16 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 1 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Uğur Çavdar 

    https://youtu.be/HXO-Uk0fwnE Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

12:30 - 12:40 

AN INVESTIGATION OF REGIO EMILIA -

PRESCHOOL EDUCATIONAL APPROACH- IN 

THE CONTEXT OF TRANSPARENCY 

Betül Yıldız,Derya Elmalı Şen Derya Elmalı Şen Betül Yıldız 

12:40 - 12:50 

AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP 

OF OFFICE INTERIOR PLANNING WITH 

TRANSPARENCY 

Burcu Dost Bas, Derya Elmalı 

Sen 
Burcu Dost Bas 

Burcu Dost 

Bas 

12:50 - 13:00 

THE EFFECT OF TECHNOLOGY, CULTURE 

AND SOCIETY DIALECTICS ON INDUSTRY: 

DESIGN ANALYSIS 

Sefa Ersan Kaya Sefa Ersan Kaya 
Sefa Ersan 

Kaya 

13:00 - 13:10 

IMPROVING THE RECIPE AND 

FORMULATION OF SUGAR REDUCED 

CONFECTIONERY PRODUCTS 

Özge Yıldız, Mehmet Ali 

Marangoz 
Ozge Yıldız Ozge Yıldız 

13:10 - 13:20 

EVALUATION OF SARAYBOSNA PARK 

(KONYA) WITHIN THE FRAMEWORK OF 

URBAN QUALITY INDICATORS 

Fadim Yavuz, Afina Shoilat Fadim Yavuz Fadim Yavuz 

13:20 - 13:30 
SUSTAINABILITY ISSUES IN TRADITIONAL 

SETTLEMENTS: CASE OF SILLE (KONYA) 

Fadim Yavuz, Muhammet 

Selahattin Oruç 
Fadim Yavuz Fadim Yavuz 

Break 
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     Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

15:30 - 15:40 

ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF 

AQUEOUS OZONE ON THE 

BIOAVAILABILITY OF RESIDUAL 

TRIHALOMETHANES IN TREATED 

BROILER’S MEAT 

Manal Hadi Ghaffoori Kanaan, 

Sura Saad Abdullah 

Manal Hadi 

Ghaffoori Kanaan 

Manal Hadi 

Ghaffoori 

Kanaan 

15:40 - 15:50 

BIOUNAD² LOW COST ONLINE QUALITY 

MULTIPARAMETRIC DEVICE FOR 

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 

Yulian Sepúlveda Casadiego, 

Yenier Valencia Villegas 

Yulian Sepúlveda 

Casadiego 

Yulian 

Sepúlveda 

Casadiego 

15:50 - 16:00 

THE IMPORTANCE OF HYBRID-NANOFLUIDS 

FOR THE ENERGY AND THERMAL SYSTEMS: 

RECENT LITERATURE REVIEW 

Fateh Mebarek-Oudina 
Fateh Mebarek-

Oudina 

Fateh 

Mebarek-

Oudina 

16:00 - 16:10 

MAGNETOTRANSPORT BEHAVIOR IN A 

PHASE-SEPARATED LAAGCAMNO3 

POLYCRYSTALLINE AND UNRAVELING THE 

ROLE OF A MULTI-DOUBLE-EXCHANGE 

MECHANISM 

Mourad Smari Mourad Smari Mourad Smari 

16:10 - 16:20 

THE IMPACT OF SOME SELECTED 

AGRICULTURAL WASTE AS FILLERS ON THE 

MECHANICAL PROPERTIES OF THE 

PETROCHEMICALS USED IN THE 

PRODUCTION OF FOAM. 

F. A. Atiku, Rahamah I., A. M. 

Hassan, Hanington T., Adiya 

ZISG, A. A. Yusuf, M. M. 

Adamu, A. A. Gebe 

Farooq Abubakar 

Atiku 

Farooq 

Abubakar 

Atiku 

Break 

Session 18 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 1 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Uğur Çavdar 

     Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Tolga Yücehan 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

17:00 - 17:10 
PHYSICAL MODELING OF SCOURING 

DOWNSTREAM OF STEPPED SPILLWAYS 

Amir Ghaderi, Rasoul 

Daneshfaraz 
Amir Ghaderi 

Rasoul 

Daneshfaraz 

17:10 - 17:20 
NUMERICAL INVESTIGATION OF ENERGY 

DISSIPATION IN SUDDEN CONTRACTION 

Ehsan Aminvash, Rasoul 

Daneshfaraz 
Ehsan Aminvash 

Ehsan 

Aminvash 

17:20 - 17:30 

EXPERIMENTAL STUDY OF ENERGY 

DISSIPATION IN VERTICAL DROPS WITH 

HORIZONTAL SCREEN UNDER 

SUPERCRITICAL FLOW 

Vadoud Hasanniya, Rasoul 

Daneshfaraz, Reza Norouzi 

Rasoul 

Daneshfaraz 
Reza Norouzi 

17:30 - 17:40 

AN INVESTIGATION OF CONTAMINANTS 

ORIGINS IN NATURAL WATER RESOURCES 

(AHAR PLAIN, NW IRAN) 

Siamak Razzagh, Ata Allah 

Nadiri, Sina Sadeghfam 
Sina Sadeghfam 

Siamak 

Razzagh 

17:40 - 17:50 
SUBSIDENCE VULNERABILITY ASSESSMENT 

OF SALMAS PLAIN 

Maryam Gharekhani, Sina 

Sadeghfam, Ata Allah Nadiri 
Sina Sadeghfam 

Sina 

Sadeghfam 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR / INVITED SPEAKERS 

PHYSICAL MODELING OF SCOURING DOWNSTREAM OF STEPPED 
SPILLWAYS 

Amir Ghaderi1*, Rasoul Daneshfaraz2 

1 University of Zanjan, Department of Civil Engineering, Iran 

ORCID ID: 0000-0002-8661-6302, amir_ghaderi@znu.ac.ir 

2 University of Maragheh, Faculty of Engineering, Iran 

ORCID ID: 0000-0003-1012-8342, daneshfaraz@maragheh.ac.ir 

* Corresponding Author  

Abstract 

Scouring downstream of hydraulic structures is one of the critical phenomena for the design 

criteria and sustainable management of the hydraulic structures which has absorbed a vast 

amount of interests by researchers. This study presents the results of various experiments 

conducted at three different stepped spillways, to study the local scour downstream of the 

structure. Experimental tests performed with different discharges (flow regimes) and three 

various step size. The results indicated that step size as a geometrical factors and tailwater 

depth and discharge as flow characteristics are essential parameters for maximum scouring 

depth. The dimensions of scour pit decreased by increasing the steps height and tailwater 

depth. It was further shown that the maximum scour corresponds to the skimming flow 

regime. By increasing the discharge, the increased momentum of the flow promotes scouring. 

In addition, the results show that scouring at the sidewalls is higher than in the middle of the 

cross-section. 

Keywords: Stepped spillway, Scour pit, Flow regime, Steps height, Tailwater depth. 
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NUMERICAL INVESTIGATION OF ENERGY DISSIPATION IN SUDDEN 
CONTRACTION 

Ehsan Aminvash 1 *, Rasoul Daneshfaraz 2  

1,2 University of Maragheh, Civil Engineering Department, Iran 

ORCID ID:0000-0001-8901-2232, Ehsan.aminvash1994@gmail.com 

ORCID ID:0000-0003-1012-8342, daneshfaraz@yahoo.com 

* Corresponding Author 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of sudden contraction on the energy 

dissipation. In order to achieve the objectives of the present study, a sudden contraction of 15 

cm (7.5 cm on each side) was performed in the Froude number range of 2.5 to 7 and a relative 

critical depth of 2.10 to 3.56. Then the same model was examined numerically using Flow-3D 

software and RNG (k-ɛ) turbulence model. Experimental and numerical results showed that 

by increasing the Froude number of upstream sudden contraction, the upstream and 

downstream relative energy dissipation increases. Also, validation of numerical data with 

laboratory showed that the results have a very good agreement with the correlation coefficient 

of 0.995 and the root mean square error of 0.02. 

Keywords: Relative energy dissipation, Froude number, Sudden contraction 
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THE IMPACT OF SOME SELECTED AGRICULTURAL WASTE AS FILLERS ON 
THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE PETROCHEMICALS USED IN THE 

PRODUCTION OF FOAM. 

F. A. Atiku4*, Rahamah, I1, A. M. Hassan5, Hanington, T1, Adiya, ZISG3, A. A Yusuf2; 

M.M Adamu4,2, A.A Gebe6 

1 Physical Science Department, School of Engineering and Applied Sciences KIU. 

2Mechanical Engineering Department, School of Engineering and Applied Sciences KIU,  

3Department of Pure and Applied Chemistry, Usmanu Danfodiyo University Sokoto. 

4*Mechanical Engineering Department, School of Engineering and Applied Sciences KIU, and Research 

Associate, Process Engineering, University of Leeds, UK 

F. A. Atiku : fuels7000@gmail.com 

5Department of Pure and Applied Chemistry, Kebbi State University of Science and Tecnology Birnin Kebbi, 

Nigeria. 

6Jamia Hamdard University, Department of Chemistry-Industrial Applications Unit, New Delhi, India. 

* Corresponding Authors 

Abstract 

Materials derived from polymeric foam has been widely utilized as encapsulates to protect 

critical and magnetic in-balance resulting into damaging the polymer settings during vibration 

or even impact loading, this has been investigated by many researchers in the last decade. In 

this research paper explores the eco-friendly methods of resolving polymer structural 

destructions using biomass materials. A foaming process has been employed to investigate the 

effect of four agriculture waste as filler corncob, groundnut shell, saw dust, and rice husk 

powers were generated commercially, and the mechanical properties of polyurethane foam 

universal testing machine (UTM) testing frame was used to test the compressive response of 

the filled foams at room temperature. It was found that there is significant influence of the 

fillers on the tensile strength, % elongation at-break and breaking load properties of the foam 

of filler used. It was also observed that corncob filler is more suitable in increasing the 

mechanical property of polyurethane foam.   

Keywords: Polyurethane foam, Mechanical properties, Agricultural waste, Fillers, & 

Petrochemicals 
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THE IMPORTANCE OF HYBRID-NANOFLUIDS FOR THE ENERGY AND 
THERMAL SYSTEMS: RECENT LITERATURE REVIEW 

Fateh Mebarek-Oudina 1 * 

1University of 20 août 1955-Skikda, Faculty of Sciences, Department of Physics, Algeria 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6145-8195 , oudina2003@yahoo.fr, f.mebarek_oudina@univ-skikda.dz 

* Corresponding Author 

Abstract 

The specificity of nanoparticles with higher thermal conductivity via the working fluid gives 

the important role of hybrid nanoluids in various industrial sectors. Here, scientists play on 

the shape and choice of nanoparticles. Also, the choice of the working fluid takes a place in 

the research of many of them. The mass and heat transport rate, the distribution of friction 

factors and the flow rate are considered to properly manage the thermal and energy systems 

studied. Software and Mathematical tools such as ANSYS fluent and COMSOL 

Multyphysics, FORTRAN, MATHEMATICA and MATLAB, are necessary to understand the 

solution and present the findings in graphical and tabular form. The helpfulness of the 

Hybrid-nanofluids to boost the performance of energy and thermal systems is exposed 

analytically & numerically. For this purpose, the impact of several operating parameters has 

been the subject of various investigations. [1-17] 

Keywords: Hybrid-nanofluid, Numerical investigation, Energy systems. 
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Abstract 

Background and Aim: Poultry meat is highly vulnerable to numerous pathogenic and 

harmful microorganisms. Poultry meat products are subject to contamination during 

processing, so in order to provide a safe product to the consumer, these meats must be 

sterilized. Chlorine and its compounds are considered one of the most used sterilizers in 

poultry processing plants, and due to the danger of chlorine residues in poultry meat, so this 

study was conducted to evaluate the potency of aqueous ozone treatment as 0.5 ppm/ 30 min 

on the percentage decreased of residual trihalomethanes/ chloroform and 

bromodichloromethane (ppb) in broiler meat samples (lean+ skin) collected from various 

regions of Baghdad province. 

Materials and Methods: A total of 10 samples of imported chicken carcasses were randomly 

collected from various regions of Baghdad province. Calculation of the concentrations of 

trihalomethanes was done using the Gas Chromatography method. The generation of ozone 

was carried out using an ozone generator (A2Z/AQUA-6, USA), and its concentration (ppm) 

in water was determined using CHE-Mets®-Kit, USA.  

Results: The gas chromatography results showed that, before treatment, all the five samples 

were positive for chloroform and bromodichloromethane residues. The highest values (ppb) 

of chloroform and bromodichloromethane residues were recorded in Al-Karrada and Al-

Mansour as 107.89 and 22.15 ppb, respectively. However, after ozone treatment, the highest 

values (ppb) of reduction were obtained in those samples as 41.72 ppb and 10.75 ppb, 

respectively. Moreover, the results also showed that the highest percentage decreased were 

62% and  51% for residual chloroform and bromodichloromethane, respectively. And the 

mean total of the reduction percentage recorded in the five samples was 34% and 31% for 

residual chloroform and bromodichloromethane, respectively.  

Conclusion: From the data obtained from this study, it can be concluded that aqueous ozone 

as 0.5ppm/ 30 min is highly efficient in reducing the level of residual THM/chloroform and 

bromodichloromethane (ppb) in the carcass tissues after rinsing treatment. This reduction of 

carcinogenic trihalomethanes is highly significant from the public health point of view. These 

findings indicated that ozone treatment might constitute the basis for an alternative and safe 

method to sanitize meat and meat products at slaughterhouses or before cooking at homes and 

restaurants. 

Keywords: Aqueous ozone, Chicken meat, Trihalomethanes, Baghdad Province. 
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Abstract 

Manganese-based perovskite oxides have attracted much attention since the phenomenon of 

colossal magnetoresistance (CMR) was revived, where the magnetoresistance (MR) can 

attend higher orders of magnitude larger than that typically found in other types of materials. 

While trying to understand the mechanism behind CMR, morphostructural, magnetoelectrical, 

and theoretical studies have been performed on the La0.4Ag0.2Ca0.4MnO3 (LACMO) sample. 

An orthorhombic-shaped single-phase LACMO sample with size distribution DSEM = 2.5 μm 

was synthesized using a conventional sol–gel chemical method. The mixed valence states of 

different chemical elements were revealed by X-ray photoemission spectroscopy. The results 

of thermal dependence of magnetization were obtained according to the zero field cooled–

field cooled cooling–field cooled warming protocols using a superconducting quantum 

interference device magnetometer. The phase separation (PS) phenomenon was observed 

because of the competition between the superexchange and the double-exchange (DE) 

mechanisms within the same material. Field dependence of magnetization at varying 

temperatures and in cooling–warming processes has also been reported and discussed in this 

paper. The MR value was found to be 99% under an applied field of 2 T. In essence, the 

reported CMR arises from the metal–insulator phase transition Tρ = 64 K, which 

accompanies the transition from an insulator state to a metallic state. Not only the large CMR 

value was noted in our sample, but also the high obtained value of the temperature coefficient 

of resistivity of 69% at 123 K in zero field has also been reported. The obtained CMR values 

are the result of PS and multi-DE phenomenon. The latter proved to be directly correlated 

with the improved magnetotransport properties because an additional hopping mechanism is 

provided by an interstitially filled Mn2+ ion, which is electronically involved in the 

conduction mechanism, showing an unconventional behavior in the transport properties of 

manganite. 

Keywords: Phase Separation, Charge-ordering, Colossal magnetoresistance (CMR), 

temperature Coefficient of Resistivity (TCR), multi-double exchange (multi-DE)" phenomenon 
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Abstract 

The aim of this study, increasing energy dissipation in vertical drops with supercritical Flow 

in upstream. For this purpose, screen was used horizontally at the brink of vertical drop. The 

experiments were adjusted for a simple vertical drops with two porosity ratios of screens and 

three openings of the upstream sluice gate. Comparison of the results showed that the use of 

screens in vertical drop causes more relative energy dissipation compared to plan vertical 

drops. However, the porosity of screens has an insignificant effect on energy dissipation. 

Evaluation and comparison of results related to the simple vertical drops and the ones 

equipped by screens indicated that incorporating the horizontal screens in these structures 

leads to the decreases in length of the stilling basin and elimination of the stilling basin. 

Keywords: Vertical drop, Dissipator, Froude number, Downstream depth 
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Abstract 

In recent years, The land subsidence phenomenon has led to destructive consequences in 

residential, agricultural and industrial areas. Due to groundwater over abstraction, the most of 

Iran’s plains are probable the subsidence phenomenon. Therefore, it is necessary to identify, 

control and management of high potential subsidence areas to prevent this phenomenon. In 

this research, the potential of subsidence in Salmas plain has been investigated using the 

ALPRIFT framework. This is formulated to investigate the vulnerability to subsidence of any 

plain with soil overlying aquifers by putting together seven data layers with likely 

contributions to land subsidence. These data layers breakdown the overall physical, 

hydrological and geological properties with a particular focus on soil texture and structures. In 

this method, seven effective parameters on subsidence include aquifer media(A), land use (L), 

pumping (P), recharge (R), Impact of aquifer thickness (I), fault distance (F) and water table 

decline (T ) were prepared in seven raster layers format. Then subsidence vulnerability was 

obtained by assigning the rates and weights for each layers. Finally, the Interferometric 

Synthetic Aperture Radar (InSAR) images was used to detect land subsidence occurred for 

the verification of ALPRIFT method. The results of this study showed that the central and 

northeast parts of the plain have high subsidence potential.  

Keywords: Subsidence, ALPRIFT Framework, Salmas Plain 
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Abstract 

Water is increasingly scarce in the world, in its natural course, it collects mineral organ 

particles that, added to human activity, represent determining factors of contamination. For 

this reason, efficient control of access to good quality drinking water is necessary for our 

population. The objective of this technological and research project consists in the 

implementation of a low-cost multiparametric device that determines water quality. This 

development, technological and innovation (R + D + i), is characterized by its low cost of 

implementation and waiting, contributing to the modernization, efficient and effective 

management in real time of information on water quality and sanitation of the community 

aqueducts in the ecoregion of the Colombian coffee region. The methodology used for the 

technological development of BioUnad², was carried out, using the PMI method (Project 

Management Institute, 2017), where five groups of processes (GP) were integrated: initiation, 

planning, execution, monitoring and control and closure, of In such a way that it is possible to 

define the life cycle of the project from groups of processes involved, their areas of 

knowledge in terms of integration, interaction and purposes for implementation. As a 

preliminary result, an online multiparametric device was obtained, capable of managing data 

obtained through pH, DO, ORP, EC and temperature sensors at low cost and with electrical 

and photovoltaic autonomy that allows online evaluation of physicochemical parameters, 

determinants of water quality from water sources and guarantee the availability and access to 

water, sanitation and hygiene services through the use of BioUnad², to fight against the 

COVID-19 virus and preserve the health and well-being of people, peasants, rural women, 

small and medium farmers in Colombia. 

Keywords: Multiparameter, Internet of Things (IoT), pH, DO, ORP, CE. 
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Abstract 

Scouring downstream of hydraulic structures is one of the critical phenomena for the design 

criteria and sustainable management of the hydraulic structures which has absorbed a vast amount 

of interests by researchers. This study presents the results of various experiments conducted at 

three different stepped spillways, to study the local scour downstream of the structure. 

Experimental tests performed with different discharges (flow regimes) and three various step size. 

The results indicated that step size as a geometrical factors and tailwater depth and discharge as 

flow characteristics are essential parameters for maximum scouring depth. The dimensions of scour 

pit decreased by increasing the steps height and tailwater depth. It was further shown that the 

maximum scour corresponds to the skimming flow regime. By increasing the discharge, the 

increased momentum of the flow promotes scouring. In addition, the results show that scouring at 

the sidewalls is higher than in the middle of the cross-section. 

Keywords: Stepped spillway, Scour pit, Flow regime, Steps height, Tailwater depth. 

1. Introduction 

Stepped spillways are one of the most important energy dissipation structures. Eventhough, most of 

energy dissipated by these structures, but in skimming flow, the upstream flow motion is 

nonaerated and the residual energy capable to destroyed structures during floods. Some energy will 

be dissipated by the hydraulic jump and as the flow transitions from supercritical to subcritical in 

the basin. The remaining energy can cause a scouring at the downstream of the stepped spillways is 

commonly and directly occurs by the impact of the hydraulic structure and/or its. 

Previously, the scour downstream of hydraulic has been conducted as follows: Farhoudi and Smith 

(1985); Kells et al. (2001); Verma and Goel (2005); Tuna and Emiroglu (2011) and (2013); Jüstrich 

et al. (2016); Daneshfaraz et al. (2019); Ghaderi et al. (2019); Ben Meftah and Mossa (2019); 

Ghaderi and Abbasi (2019). 

Scurlock et al. (2012) collected bathymetry model data downstream of A, U, and W-shaped weirs 

installed on a loose sediment bed, providing an estimation for the maximum equilibrium scour 

depth. Mehraein et al. (2012) describe the effect of a circular wall jet combined with an impinging 

jet, a setup being at first sight close to that of a PKW. Aminpour & Farhoodi (2017) investigated the 

scouring profile downstream from different stepped spillways. This study yielded important 

information about appropriate dimensionless parameters. Elnikhely (2018) worked on scouring 

downstream from spillways. They placed blocks in the spillway chute to investigate critical 

parameters and to decrease downstream scouring. Awad et al. (2018) worked on minimizing 

scouring in contracting stepped spillways. Aminpour et al. (2018) investigated the time scale of 

local scouring downstream of stepped spillways. They showed that in certain circumstances, the 

dimensions of the scour pit increase with increasing particle Froude number. Sadeghfam et al. 

(2019) and Daneshfaraz et al. (2019) studied scouring of supercritical flow jets in upstream and 

downstream of screens and estimated scouring dimensions using artificial intelligence to combine 
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multiple models. Ghaderi et al. (2020) showed that the flow regime on stepped spillways plays an 

important role in scour pit. They proposed relationships to predict the maximum scouring depth 

downstream from the stepped spillways with considering effective scouring parameters. 

Considering the literature review,  Scouring hole at downstream is the main problem encountered 

with hydraulic structures.  However, this study is about the effect of scouring parameters on scour 

hole of downstream of stepped spillways. The purpose of this reaserch is to understand effective 

scouring parameters downstream from stepped spillways were investigated experimentally for 

different discharges, step size and tailwater depth.  

2. Physical Models 

Experimental tests were performed on several physical models at the laboratory of hydraulic of 

University of Maragheh on the rectangular flume with a 5m length, a 0.3m width, and a 0.45m 

height including a movable sediment bed downstream of stepped spillways. The flow in the flume is 

generated with two pumps with a maximum flow rate of 7.5 L/s connected to two rotameters with 

±2% accuracy (see Fig.1). To eliminate turbulence in the entrance region, a planar mesh has been 

added (Ghaderi et al. 2020). The moveable bed is 1 meter long and 12 cm deep. Three different 

physical models of stepped spillways, with two, three, and four steps of the same height and a 45-

degree chuting angle, were used. Table 1 lists the geometric and hydraulic conditions of the 

experiment. 

 

Figure 1: Schematic view of the test section and flumes. 

Table 1: Dimensional and hydraulic experimental parameters 

Ld(cm) h(cm) l(cm) ht(cm) yc(cm) α° Q(L/s) 

80 3, 4, 6 3, 4, 6 2.96-12.56 2.1-6.3 45 3-15 

 

In table 1, Q is the discharge, h is the step height, l is the length of h step, α is the chute angle of the 

spillway, ht is the tail water depth, and Ld is the length of the stilling basin. One sediments size were 

tested as the moveable bed. According to Raudkivi and Ettema (1983), the minimum dimension of 

sediment was 0.7 mm to prevent the formation of ripples and to avoid particle adhesion during the 

scouring process. Uniform particle sizes have a standard deviation (σg=(d84/d16)
0.5) and a coefficient 

of uniformity of less than 1.3 and 2, respectively. In this study, the average particle size, with the 

density, a standard deviation and a coefficient of uniformity were 1.8 mm, 2,400 kg/m3, 1.26 and 

1.56 respectively. With this sediment, scouring takes place without ripple formation. Table 2 lists 

the sediments characteristics. 
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Table 2: Sediment Properties 

Cc Cu σg 
D60 

(mm) 

D30 

(mm) 

D10 

(mm) Bed particles 

0.67 1.56 1.26 2.1 1.7 1.3 

 

To determine the length and depth of the scoured bed, a 3D-laser scanner was used. The 3D scanner 

used in this research had both a laser and an ultrasonic sensor. These sensors allowed the device to 

measure distances with an accuracy of 1 millimeter. To find the longitudinal scouring profile, five 

points from the mid-section were taken and averaged to eliminate sidewall errors. This technique 

was adopted from previous studies, for example, Moradinejad et al. (2019); Ghaderi et al. (2020) 

and studies. 

3. Results and Discussion 

3.1. Time-Dependent Scour Development 

Figure 2 shows the typical profiles sediment of the different time steps evaluated being 0, 20, 40, 

60, 80, 100, 120, and 140 min. The sediment profiles after 120 and 140 min essentially converge, 

revealing that erosion equilibrium was approached. Shorter durations, particularly 60 min, do not 

result in an equilibrium profile. A test duration of 120 min was thus considered sufficient for all 

other tests based on that no further changes in the dimensions of the pit. 

 

Figure2: Time-dependent evolution of the sediment bed 

3.2. Flow Regime and Step Height on Downstream Scouring 

Three basic air entrainment mechanisms are described in stepped spillway (Skimming flow regime, 

transition flow regime and nappe flow regime). To classify the flow regime on the stepped spillway, 

equation 1 and 2 were used (Baylar et al. 2007). The equations are based on the ratio between the 

critical depth and the step height. 
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(1) 

 

 

(2) 

where h is the step’s height and yc is the critical depth upstream of the spillway. In Figure 3, the 

flow regime over stepped spillways was determined by the above-mentioned criterion. It is worthy 

to note that all of the experiments were in three basic flow regimes.  

 

Figure 3: Determining flow regime above three physical models 

Figure 4 shows the scouring hole downstream of the stepped spillway for two, three, and four steps 

and for different discharge. In this figure, the flow passes from right to left.  

 

Figure 4: Effect of discharge and step heights on longitudinal scouring profiles 

For similar discharge, the dimensions of scouring decrease with increases step height. A 

comparison of different flow regimes shows that the maximum scour depth occur in skimming flow 

(Tuna and Emiroglu 2013; Ghaderi et al. 2020). In other research studies, researchers assumed the 

longitudinal scouring profile existed next to the sidewalls. This assumption is not correct. 

According to figure 5 scouring near the sidewalls is more extensive than in the middle of the 

channel. The reason for this phenomenon is the interaction and impact of the transverse flow with 

sidewalls that transports sediments to the mid-section. It can cleaely to seen that by increasing the 

flow rate, momentum will increase and enhance the length and depth of downstream scouring of the 

stepped spillway, although the scouring depth in the sidewalls will be more intense. 

( )
3

0.57 tan 1.3
c N

h

y


 
= + 

 

ofor 5.7 55o 

( )
0.165

1.16 tan
c S

h

y


 
= 

 

ofor 5.7 55o 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

6 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

 

 

Figure 5: 3D scoured bed profile of stepped spillway with h=3cm and different discharge 

3.3. Tailwater Depth Effect in Downstream Scouring 

According to the longitudinal scouring profile shown in Figure 6, with the same hydraulic 

characteristics and increasing tailwater depth, the dimensions of the scour pit decreases. By 

increasing tailwater depth from 6.31cm to 8.54 and then to 11.82cm, the maximum depth and length 

of the scouring hole will decrease by 18.56%, 11.42% and 31.43, 16.55%, respectively. The reason 

for this is the damping effect of the tailwater on the incident flow. This effect reduces energy and 

decreases scouring (Johnston 1990; Tuna and Emiroglu 2013). The tailwater depth also affects the 

downstream vortex. 

 

Figure 6: Effect of tailwater depths on longitudinal scouring profile  

4. Conclusions 

In this study, the dimensions of scour hole downstream of stepped spillway was investigated 

considering diferent discharge (flow regime) and step geometries(step size) and tailwater depth. The 

results indicated that the changes on discharge, step size and tailwater depth considerably more 

effective in the scour pit. Based on these findings, the following conclusions can be drawn: 
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• The maximum scour depth occur in skimming flow. 

• As step height increases, the maximum scouring depth decrease. 

• Scouring near the walls is greater than in the middle. The reason for this is the interaction of 

the cross-sectional flow with the side walls that transports sediments to the mid-section. 

• By increasing tailwater depth while maintaining the other hydraulic characteristics, the scour 

hole will decrease. This happens because the water acts like a damper on incident flow, 

decreasing the scouring rate. 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of sudden contraction on the energy dissipation. 

In order to achieve the objectives of the present study, a sudden contraction of 15 cm (7.5 cm on 

each side) was performed in the Froude number range of 2.5 to 7 and a relative critical depth of 

2.10 to 3.56. Then the same model was examined numerically using Flow-3D software and RNG (k-

ɛ) turbulence model. Experimental and numerical results showed that by increasing the Froude 

number of upstream sudden contraction, the upstream and downstream relative energy dissipation 

increases. Also, validation of numerical data with laboratory showed that the results have a very 

good agreement with the correlation coefficient of 0.995 and the root mean square error of 0.02. 

Keywords: Relative energy dissipation, Froude number, Sudden contraction 

1. Introduction 

As one of the critical issues for many hydraulic structures, kinetic energy of water flow must be 

dissipated by water-control structures. If the flow energy is not reduced, downstream structures may 

be damaged or destroyed. Energy dissipation is proportional to the flow turbulence and the 

contraction of flow can significantly decrease the energy. A sudden contraction in the flow passage 

will lead to a hydraulic jump, which dissipates the destructive energy. Experiments and theoretical 

studies show that stilling basins, bed roughness, and screens have energy dissipation effects. 

Yasuda and Hager (1995) studied hydraulic jumps in a rectangular channel with a gradual 

contraction in supercritical flow for relative contractions of 0.3~0.8 and with lengths of 1 080, 1 

550 and 2 080 mm. The results showed that with the increase of upstream Froude number, the depth 

of downstream flow and the end of the contraction zone increase. WU Bao-sheng and Molinas 

(2001) studied the subcritical flow behavior using a short contraction. Their results showed that the 

discharge coefficient is mainly affected by the relative contraction. Dey and Raikar (2007) studied 

the characteristics of subcritical flow in scouring pits induced by a long contraction. The results 

indicate that the scour depth increases with the decrease of relative shrinkage and the increase of 

wall roughness. 

Jan and Chang (2009) studied hydraulic jumps in the contraction of an inclined rectangular chute. In 

the contraction zone, the flume width decreased linearly at different angles and numbers. The 

results showed that as the Froude value increases, the energy dissipation increases. Also, the 

relative hydraulic jump length decreases with the decrease of river bed inclination. Although the 

study of sudden contraction energy dissipation in supercritical flow is limited, this brief literature 

focuses on the study of hydraulic jumps and energy dissipation in those circumstances. 

Studies on the effect of the thickness and percentage of porosity of screens on energy dissipation by 

Çakir (2003) were also considered. The results showed that screens were effective in energy 

dissipation and the thickness of screens did not have much effect. Bozkus et al. (2007) researched 

the effect of screens on energy dissipation. It was shown that 40% porosity and multiple arranged 

screens can dissipate more energy than a traditional hydraulic jump. Sadeghfam et al. (2015) 
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employed screens with porosity of 40% and 50% and for Froude values between 2.5 and 8.5. Their 

research showed that the energy dissipation effects of screens is better than that of free and 

submerged hydraulic jumps. They also showed that double screens performed better than the single 

screen. Investigations the characteristics of a hydraulic jump and its type in diverging stilling basins 

with smooth beds have also been performed by researchers such as Rajaratnam and Subramanya 

(1968), Herbrand (1973), Bremen and Hager (1993), Alhamid (2004) and Matin et al. (2008). 

In recent years, different numerical methods and softwares have been used to simulate the 

destructive kinetic energy dissipation on structures. Sharif and Rostami (2014) used the Flow-3D 

software to analyze the effect of flow separation on energy dissipation in a compound bucket. They 

simulated three buckets with angles of 20, 40 and 80 degrees. Their researches show that a bucket 

with an angle of 20 degrees is the most efficient and consumes more energy than other buckets. 

Jamil and Khan (2010) studied energy dissipation and hydraulic characteristics of a hydraulic jump 

in a circular channel section. The results show that with the increase of Froude number, the relative 

length of the hydraulic jump and total energy dissipation increase. Daneshfaraz et al. (2014a, b) 

examined the numerical flow on the stepped spillway using Fluent. the results of which show a 

significant increase in the energy dissipation on the stepped spillway. Also, by examining the flow 

on the ogee and stepped spillways numerically and comparing the finite element methods and the 

limited volume, they concluded that the finite volume method has much more acceptable results 

than the finite element method. Lebdiri et al. (2018) compared the finite element method with the 

finite volume method for free surface profile flows. The results show that both methods can 

estimate the free surface profile well. Ghazi et al. (2019) numerically investigated the hydraulic 

characteristics and cavitation in the spillway of Shahid using the finite volume method. They 

observed that the results of the finite volume method were close to the measured data and there was 

no cavitation in the spillway. Numerical and laboratory studies of energy dissipation caused by a 

hydraulic jump on ogee and stepped spillways have been performed by researchers such as Ghaderi 

and Abbasi (2019), Daneshfaraz et al. (2019a, b, c), Zhou et al. (2020), Ghaderi et al. (2020) and 

Daneshfaraz et al. (2017). 

To study the energy dissipation of water flow, previous studies have focused on different 

dissipation structures, such as gradual contractions and contracting chutes. To the present authors’ 

best knowledge, there are limited studies on energy dissipation of supercritical flow through a 

sudden contraction with different relative contractions.  

2. Material and Methods 

2.1. Experimental Model  

In this study, a horizontal open channel flume 0.3 m in width, 0.5 m in depth and with a 5 m length 

was adopted. The experimental facility is located at the University of Maragheh in Iran. The walls 

are made from Plexiglass in order to provide good visibility. The inlet flow and flow depths were 

measured by two rotameters with an absolute error of 2%. They were installed at the outlet of the 

pump and measured with a point gage with an accuracy of 1 mm. Supercritical flow conditions 

were generated using a sluice gate with a 1 cm thickness and a 2.60 cm opening with the distance of 

1.5 m away from the inlet of flow. In terms of building a sudden contraction in the flow path, panels 

were installed 1.5 m from the sluice gate. Figure 1 provides a detailed schematic representation of 

the experimental flume, indicating measurement locations. Table 1  shows the range of variables 

measured during the experiment 
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Figure 1: (a) Schematic of the flume; (b) details in the plan view 

Table 3: Range of measured variables 

Reynolds 

value 

Downstream 

depth (cm) 

Froude 

value 

Discharge 

(L/s) 

Contraction 

(cm) 

59 000 ⁓ 238 

000 
4.72 ~ 10.2 2.5 ~ 7.0 5.5~ 12.4 15 

2.2. Simulation Features 

As a powerful computational fluid dynamic modeling software, Flow-3D can help engineers better 

understand many flow processes. In Flow-3D, free surfaces are modeled with the volume of fluid 

(VOF) technique, which has all the recommended components for successful treatment of the free 

surface. Flow-3D solves the continuity and momentum equations, including the turbulence models 

such as the k- model, the k-ω model and large eddy simulation. The general forms of the 

continuity and momentum equations are presented in Equation 1 and Equation 2, respectively, as 

follows (Ghaderi et al. 2020): 

 
(1) 

 
(2) 

Where, Ui, u
’
i are average and fluctuating velocities in the xi direction respectively, xi= (x, y, z), Ui= 

(U, V, W) and u’
i= (u’, v’, w’). The symbols , µ, P and gi are density, dynamic viscosity, pressure, 

and gravitational acceleration respectively. Instantaneous velocity is defined as ui= Ui+u’
i for the 

three directions. Table 2 shows comparison of the results with k- (RNG), and k-  turbulence 

models in terms of R2 and NRMSE coefficients. According to Table 2, the RNG turbulence model 

shows the best results, so it is selected as the turbulence model for all simulations. 

Table 2: Comparing Experimental with Numerical Froude value in turbulence models 

Methods 
 

k-ω k-ε RNG 

0.937 0.956 0.995 R2 

0.11 0.09 0.02 NRMSE 

2.3. Boundary Condition and Solution Grid 

Table 3 provides information about the computational mesh. In the Cartesian coordinate system, the 

mesh size of all models is 0.005 m which was determined using a mesh-refinement study. 
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Table 4: Details of the computational mesh  

Size of 

cells 

X direction Mesh 

plane 
Y direction Mesh plane 

Z direction Mesh 

plane 

0.005 

(m) 

1 2 1 2 1 2 

1.00 3.80 0.00 0.30 0.00 0.40 

 

The boundary conditions in Figure 2. Figure 2 shows the flow domain, meshing features and 

boundary conditions for the 15 cm width contraction.The flow domain comprises of seven 

components, including (1) the inflow boundary; (2) the sluice gate which generates supercritical 

flow; (3) the reservoir; (4) the sudden contraction; (5) the outflow boundary; (6) the bottom and side 

boundaries; and (7) the top boundary.  

 

Figure 2: Schematic of grid solution, boundary conditions and meshing details 

The specific energy, depth, and the critical depth are used to calculate energy dissipation. Equations 

3 and 4 are used to calculate the upstream and downstream specific energy, respectively. Due to the 

existence of turbulence, the depth of water flow cannot be measured accurately after the hydraulic 

jump. Also, in order to evaluate the validity of numerical and laboratory data, two parameters 

NRMSE and R2 have been used, the relations of which are 5 and 6, respectively. 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 

(6) 

Where, E0 and E1 mean specific energy upstream and downstream; y0 and y1 refer to the upstream 

flow depth and the flow depth after the hydraulic jump; V0 and V1 are upstream and downstream 

velocities, respectively; q is the discharge per unit width; g is the gravity acceleration; Fr0 is the 

Froude value of the upstream flow depth. 
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2.4. Dimensional Analysis 

Using dimensional analysis, the functional relationship of governing parameters is as follows: 

 (7) 

Where, S is the energy dissipation rate; Q is the flow discharge; Fr0 is the upstream Froude number; 

V is the fluid velocity; W means the channel width; B is the contraction width; l refers to the length 

of the contraction; d equals to the sluice gate opening; y0 is the flow depth before the jump; y1 shows 

the flow depth after the jump; ycr is the critical depth; g represents the gravity acceleration; ρ is the 

density; µ is the dynamic viscosity; L is the length of jump. Based on the Buckingham theorem with 

repeating variables p, g and y0, the non-dimensional parameters are produced: 

 

(8) 

Note that in the present study, the Reynolds number is neglected due to turbulence. The channel 

width, contraction length and gate opening are constant during the test, so their changes are ignored. 

As the relative jump length, relative critical depth and relative contraction are beyond the scope of 

this study, the independent dimensionless parameters are defined as follows: 

 

(9) 

3. Results and Discussion 

3.1. Relative Energy Dissipation 

Figure 3 shows the change of relative energy dissipation in a 15 cm wide contraction and reveals 

that the use of sudden contraction in supercritical flow increases the upstream and downstream 

energy dissipation. Figures 3a and 3b show the upstream and downstream relative energy 

dissipation, respectively, as a function of the upstream Froude value. This figure also shows a 

comparison of numerical and laboratory energy depreciation, and as can be seen from the figures, 

the numerical and laboratory data are in good agreement with. These figures clearly show that the 

relative energy dissipation rate increases with the upstream Froude number. With the increase of 

discharge rate, the Froude value and flow velocity in the upstream increase. When the high-velocity 

flow hits the contraction elements, reversed flow and a hydraulic jump occurs. In fact, the hydraulic 

jump can lead to air entrainment, energy dissipation and low-velocity flow.  

  

Figure 3: Relative energy dissipation for a 15 cm contraction: (a) upstream (b) downstream relative energy 

dissipation 

4. Conclusions 

This study aimed to investigate the energy dissipation of supercritical fluid under sudden 

contraction by numerical and experimental methods. In the present study, the VOF method was 
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used to simulate free surface flow and the RNG (k-ɛ) method was selected for the turbulence model. 

The results showed that the Froude value upstream of the sudden contraction calculated by the 

numerical method has a positive correlation with the experimental data. The efficiency of a short 

contraction with a supercritical flow has a significant effect on the dissipation of destructive kinetic 

energy. To create a sudden contraction, wooden boxes with a thickness of 7.5 cm on both sides of 

the wall of the laboratory flume have been used. The results of laboratory and numerical data 

showed that with increasing the landing number of the upstream of the sudden contraction, the 

relative energy consumption of the upstream and downstream of the sudden contraction increased. 

Also, the validation of numerical and laboratory data showed a very high correlation between 

numerical and laboratory data. 
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Abstract 

Background and Aim: Poultry meat is highly vulnerable to numerous pathogenic and harmful 

microorganisms. Poultry meat products are subject to contamination during processing, so in order 

to provide a safe product to the consumer, these meats must be sterilized. Chlorine and its 

compounds are considered one of the most used sterilizers in poultry processing plants, and due to 

the danger of chlorine residues in poultry meat, so this study was conducted to evaluate the potency 

of aqueous ozone treatment as 0.5 ppm/ 30 min on the percentage decreased of residual 

trihalomethanes/ chloroform and bromodichloromethane (ppb) in broiler meat samples (lean+ 

skin) collected from various regions of Baghdad province. 

Materials and Methods: A total of 10 samples of imported chicken carcasses were randomly 

collected from various regions of Baghdad province. Calculation of the concentrations of 

trihalomethanes was done using the Gas Chromatography method. The generation of ozone was 

carried out using an ozone generator (A2Z/AQUA-6, USA), and its concentration (ppm) in water 

was determined using CHE-Mets®-Kit, USA.  

Results: The gas chromatography results showed that, before treatment, all the five samples were 

positive for chloroform and bromodichloromethane residues. The highest values (ppb) of 

chloroform and bromodichloromethane residues were recorded in Al-Karrada and Al-Mansour as 

107.89 and 22.15 ppb, respectively. However, after ozone treatment, the highest values (ppb) of 

reduction were obtained in those samples as 41.72 ppb and 10.75 ppb, respectively. Moreover, the 

results also showed that the highest percentage decreased were 62% and  51% for residual 

chloroform and bromodichloromethane, respectively. And the mean total of the reduction 

percentage recorded in the five samples was 34% and 31% for residual chloroform and 

bromodichloromethane, respectively.  

Conclusion: From the data obtained from this study, it can be concluded that aqueous ozone as 

0.5ppm/ 30 min is highly efficient in reducing the level of residual THM/chloroform and 

bromodichloromethane (ppb) in the carcass tissues after rinsing treatment. This reduction of 

carcinogenic trihalomethanes is highly significant from the public health point of view. These 

findings indicated that ozone treatment might constitute the basis for an alternative and safe 

method to sanitize meat and meat products at slaughterhouses or before cooking at homes and 

restaurants. 

Keywords: Aqueous ozone, Chicken meat, Trihalomethanes, Baghdad Province.  

1. Introduction 

Chicken meat is much preferred, especially in recent years because of its low fat content, excellent 

protein quality, quick preparation, and cost-effectiveness compared to red meat (1). These meats are 

highly susceptible to contamination by pathogenic and harmful bacteria, mainly during scalding, 
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plucking and eviscerating chicken carcasses. In addition, cross-contamination of process water and 

equipment increases the chances of contamination in the treatment stages (2). Therefore, to sterilize 

these meats, several processing techniques have been developed in the food industry, including 

chlorine, high pressure processing, gamma radiation, ultraviolet radiation, and ozone (O3) (3). 

Chlorine is widely used in sanitation for poultry operations, and the use of chlorine is under further 

scrutiny due to toxicity and disinfection problems from by-products that have been shown to be 

harmful to food safety and from an environmental point of view (4). Researchers in the foodstuff 

industry are trying to find alternative cleaning and sterilization agents that are effective in sterilizing 

meat and not harmful to humans and the environment. These investigations of alternatives to 

chlorine in poultry operations, particularly in chillers, are of interest to the poultry industry (2). O3 

is the natural substance present in the atmosphere that has captured the interest of food scientists as 

an alternative disinfectant (5). This gas can be used in the food industry to eliminate bacteria, 

inactivate viruses, and others (6,7). Even if no harmful residues are left in the treated products, they 

quickly decompose into oxygen (8). The use of O3 increased after it was classified as generally safe 

by the Food and Drug Administration in 1997 (9). 

In Iraq, because of the high consumption of poultry meat, and due to the danger of residual chlorine 

in meat on public health and in order to try to provide a safe product to the consumer, this study was 

conducted to evaluate the potency of aqueous ozone as an alternative method for chlorine in 

sterilizing poultry meat, whether in slaughterhouses, restaurants, or at home. 

2. Materials and Methods 

2.1. Samples Collection 

Five different regions of  Baghdad province  were chosen (Al-Adl , Al-Jamiaa, Zayona , Al-

Karrada, Al-Mansour). One imported frozen chicken carcass/region was collected with an average 

weight of 1200-1500 gm. Whole chicken carcass was packed separately in sterile polyethylene bag 

and kept in ice box and transferred immediately to the meat hygiene laboratory. 

2.2. Calculation of O3 Concentration Production (ppm/in Water)  

The O3 concentration (ppm) in water produced by the O3 generator (A2Z/AQUA - 6 Specifications) 

was carried out using O3 CHE-Mets®-Kit and as a technique implemented by Kanaan (10). Briefly, 

a plastic container was occupied with 1.5 L of tap water and enclosed by its cover. The aeration 

stone was injected into the container through a hole in the cover. Five exposure times (contact 

times) were chosen (5, 10, 15, 30, and 60 min). After each exposure time, the tap water was altered, 

and the container flushed with new tap water, and the process was recurrent. The empty sample cup 

was supplemented with five droplets of A-7400 Activator and then filled to the 25 ml mark with the 

aqueous ozone , the CHEMet ampoule tip was located into the cup, and the tip of the ampoule was 

broken and occupied by the aqueous ozone , then inverted several times, and left for 1 min for color 

change. The ampoule was placed between the color standards until the best color was matched by 

high range comparator (10). The highest concentration among the 5 times used was got at 15, 30, 

and 60 min, which was 0.5 ppm/in water. 

2.3. Processing of Broiler Meat Samples 

Each sample  was divided in to two halves the 1st half was kept at deep freezer at -18 °C for further 

processing , while the 2nd half was thawed in a refrigerator at 4°C overnight . A portion of (100 gm) 

from the 2nd half (lean + skin) was chopped according to  the proportions of 80% lean and 20% skin 

and  sent  to  Gas Chromatography (GC) analysis to determine the levels (ppb) of THMs. If the 

sample was +ve , the 1st half was thawed in a refrigerator at 4°C overnight ,then A portion of 100 

gm (lean + skin) was chopped and minced. O3 gas was injected into the water using aeration stone 

(Diffuser) and spread evenly through the water. The O3 generator was supplied with 1 L/min (600 

mg/h) of compressed air as a feed gas. The minced chicken meat samples were wrapped in gauze 
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then submerged into the aqueous O3  (0.5ppm) for 30 min at 4°C to determine the effect of O3 on 

the levels (ppb) of THMs residues (Fig 1).  

2.4. Determination of THMs in Broilers Meat Using Shimadzu Gas Chromatography 

Residual THMs were calculated using GC and as a method described by (11). Briefly, all standard 

solutions of THMs were prepared as a mixture of chloroform(CF), bromodichloromethane 

(BDCM),dibromochloromethane (DBCM) and bromoform(BF) containing 200 µg/L and 100 µg/L 

of each compound in methanol. One hundred gm of minced chicken meat sample were 

homogenized for 5                   min in a homogenizer and stored in a clean, sealed plastic pack at -18  

°C in a deep freezer. One hundred gm of the homogenate was placed into a 250 ml polypropylene   

centrifuge tube with 200 ml n-pentene-isobutyl ether 50;50(v/v) +100 ml deionized water, and 

vortexed for 1 min. The sample was extracted ultrasonically for 25  min  at  25 ˚C. The sample was 

centrifuged at a speed of 7,500  r/min for 15 min. The organic layer was separated and pre-

concentrated by passing through solid phase extraction SPE,C-18 cartrige min. The retained THMs 

compound were eluted from the pre-  concentration by 20 ml of n-pentene. The extract was pre-

concentrated to 1 ml by flashing the extracted sample with steam of nitrogen, then the extract was 

purified by passing through 2.5 um disposable filter. Then 2 µl were injected into gc-ECD, 

according the optimum separation condition. 

Calculation of THMs concentration were done using the following equation: 

Area of sample 

Concentration of  THMs (μg/l) =                                               x Conc. of standard  (10) 

Area of standard 

2.5. Data Analyses 

Statistical analyses were performed using computer software by David S. Walonick, PhD. 

(Copyright© 1996-2010,Stat Pac Inc). Matched Paris t-test between means with a 5% significant 

levels was used to compare (mean ± SD) before and after treatments. Two samples t-test between 

percents was used to test significance between percentages. 

The following percentage formulas calculations were used in this study: 

Percentage  increase / decrease formula: 

I= (b-a) / b x 100 

I= Percentage increase / decrease  

a= Increase /decrease value 

b= Original value (https:www.percent calculations.com) 

3. Results 

Our results (Table 1)  showed that ,  before treatment , the GC residues analyses revealed that all of 

the five samples were positive for chloroform residues. The highest value (ppb) of residual 

chloroform was recorded in Al-Karrada as 107.89 ppb. After ozone treatment the GC residues 

analyses revealed reduction in the chloroform residues in broiler meat samples , the highest 

reduction was recorded in Al-Karrada as 41.72 ppb. The range value of chloroform after treatment 

was (25.13 - 57.59) compared to the range value before treatment (41.47-107.89) ,  and the Mean ± 

SD value after treatment  was (42.25 ± 12.53) compared to the Mean ± SD value before treatment 

(65.95 ± 27.35) . Our data showed that there were no significant differences (P ≥ 0.05) between the 

mean ± SD before (65.95 ± 27.35) and after (42.25 ± 12.53) treatment (P = 0.12). Moreover, the 

results also showed that the highest percentage decreased were recorded in Al-Karrada as 62%. The 

mean total of the reduction percentage recorded  in the  five  samples was 34% (Table 1). 
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Our results (Table 2)  showed that before treatment , the GC residues analyses revealed that all of  

the five samples were positive for bromodichloromethane residues. The highest value of residual 

bromodichloromethane was recorded in Al-Mansour as 22.15 ppb. After aqueous ozone  treatment, 

the GC residues analyses revealed reduction in the bromodichloromethane residues in broiler meat 

samples in which the highest reduction was recorded in Al-Mansour as 10.75 ppb. The range value 

of bromodichloromethane after  treatment was (4.56-11.06) compared to the range value before 

treatment (6.33-22.15), and the Mean ± SD value after treatment was (10.72 ± 2.76) compared to 

the Mean ± SD value before treatment (11.14 ± 7.72). The results revealed  that there were no 

significant differences (P≥0.05) between the mean ± SD before (11.14 ± 7.72) and after (10.72 ± 

2.76) aqueous ozone  treatment (P=0.91). Moreover, the results also showed that the highest 

percentage decreased were recorded in Al-Mansour  as 51% .The mean total of the reduction 

percentage recorded  in the  five samples was 31%  (Table 2). 

4. Discussion 

The THMs including chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane, and bromoform 

were the first disinfection byproducts (DBPs) identified in chlorinated water. Trihalomethanes are 

toxic and carcinogenic compounds which are of concern for both human dietary safety and as 

environmental pollutants (12-14) .  

Our results (Table 1) showed that ,  before treatment , all of the five samples of imported chicken 

carcasses were positive for chloroform residues, and the highest decreased percentage of 

chloroform residues after aqueous ozone  treatment was (62%). Also, our results revealed that the 

mean total of the reduction percentage recorded  in the five samples was (34%). 

The detection of chloroform in chicken carcasses treated with aqueous chlorine could be attributed 

to absorption of chloroform from chiller water, rather than direct formation in the chicken flesh 

(15,16). Since THMs produced upon chlorination only if the water contains THM-precursors, so the 

control of these compounds could be achieved by reducing THMs precursors in water (14).Ozone is 

highly effective by either eliminating or significantly reducing precursors in the raw water 

responsible for THMs formation which are mainly naturally organic matter (NOM) comprised of 

humic and fulvic substances (17). Ozonation effectively destroys organic contaminants largely 

because of the generation of highly reactive powerful oxidizing species, especially the hydroxyl 

radicals  which are very nonselective oxidants (18,19). As well as, most of NOM are not easily 

removed by the conventional treatment process  due to its various composition, size, polarity, and 

reactivity (20), so the ozonation process may not oxidize completely organics into carbon dioxides, 

however, this process breaks down the large molecular weight constituents of NOM into smaller 

and more biodegradable compounds such as aldehydes or carboxylic acids or changes the structure 

of certain NOM and render them harmless, so they could not react with chlorine to form chloroform 

and other THM species (21). This could be supported by the results obtained by Speitel et al. (22) 

who studied the effect of ozonation and biodegradation on the removal of the precursors of THMs 

and haloacetic acids (HAAs) in Texas surface waters  using ozone doses of 0.5 to 5 ppm , and  they 

found that  ozonation and biodegradation combined removed up to 50% of THM precursors and up 

to 70% of haloacetic acid (HAA) precursors.  

The results of this study were partially consistent with the results of Chin and Berube, (23) who 

concluded that advanced oxidation process (AOP) using combined O3-UV at an ozone dose of 0.62 

± 0.19 mg O3 /ml  and a UV dose of 1.61 Ws /cm2 can reduce trihalomethanes formation potential 

(THMFP) by roughly  80% and haloacetic acids formation potential (HAAFP) by roughly 70%.    

The GC residues analysis (Table 2) showed that ,  before aqueous ozone  treatment, all of the five  

samples of imported BCC were positive for bromodichloromethane (BDCM) residues, and the 

highest decreased percentage of BDCM residues after aqueous ozone  treatment was 51%. Also, our 

results showed that the mean total of the reduction percentage recorded  in the five samples  was 

(31%). 
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Brominated THMs such as BDCM can be formed when waters containing bromide ion, increased 

bromine substitution in THMs which lead to increase their lipid solubility and the rate at which they 

permeate through skin (24,25) , so brominated THMs such as BDCM could potentially be absorbed 

by chicken carcasses from chiller or dip water (16) .  

Trihalomethanes are inert to ozone oxidation, and only ozonation with catalysts or a photolyst could 

achieve a breakdown using reaction times in excess of 60 min ,so the elimination or reduction of 

THM precursors is a key strategy to control the BDCM and other THMs formation. Ozone 

oxidation and subsequent carbon filtration not only significantly reduce the total organic carbon 

(TOC) content of the raw water  but also generated organic chemicals with higher degree of 

resistance to chlorination (26). Wang and Chen, (27) concluded that catalytic ozonation can break 

down large organic molecules, change their hydrophobic character by increasing proportion of the 

hydrophilic NOM fractions. 

5. Conclusion  

Our data concluded that chicken carcasses rinsed with aqueous ozone  (0.5ppm) for 30 minutes 

reduced efficiently the level of residual THM/chloroform and bromodichloromethane (ppb) in the 

carcass tissues. This reduction of carcinogenic THMs is highly significant from the public health 

point of view. So, it is highly recommended to use aqueous ozone  to eliminate or reduce the levels 

of residual carcinogenic THMs and MDA by products in chicken carcasses either during chilling 

process at slaughter house or before domestic cooking (home and restaurants).  

6. References 

1. Zhang, H, Wu, J. and Guo, X. (2016) Effects of antimicrobial and antioxidant activities of 

spice extracts on raw chicken meat quality. Food Sci. Hum. Wellness., 5(1): 39-48. 

2. EL-Dahshan, H.A., Hafez, T.A. and EL-Ghayaty, H.A. (2013) Effect of ozone on 

preservation of chilled chicken. Assiut Vet. Med. J., 59(136): 22-26. 

3. Muhlisin, Y.C., Ji, H.C., Tae-Wook, H. and Sung, K. (2015) Bacterial counts and oxidative 

properties of chicken breast inoculated with salmonella typhimurium exposed to gaseous ozone. J. 

Food Saf., 35(1): 137-144. 

4. Kronn, T.G. (2013) Non Thermal Plasma Treatment of Packaged Broiler Breast Fillets to 

Reduce Natural microflora and Campylobacter jejuni. MSC Thesis College of Science. University 

of Georgia. 

5. Khadre, M.A., Yousef, A.E. and Kim, J.G. (2001) Microbiological aspects of ozone 

applications in food: A review. J. Food Sci., 66(9): 1242-1252. 

6. Cardenas, F.C., Andres, S., Giannuzi, L. and Zaritzky, N. (2011) Antimicrobial action and 

effects on beef quality attributes of a gaseous ozone treatment at refrigeration temperatures. Food 

Control, 22(8): 1442-1447.  

7. Muhlisin, D., Utama, T., Lee, J.H., Choi, J.H. and Lee, S.K. (2016) Effects of gaseous ozone 

exposure on bacterial counts and oxidative properties in chicken and duck breast meat. Korean J. 

Food Sci. Anim. Resour., 36(3): 405-411. 

8. Mahapatra, A.K., Muthukumarappan, K. and Julson, J.L. (2005) Applications of ozone, 

bacteriocins and irradiation in food processing: A review. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 45(6): 447-

461.  

9. Kim, J.G., Yousef, A. and Chism, G. (1999) Use of ozone to inactivate microorganisms on 

lettuce. J. Food Saf., 19(1): 17-33. 

10. Kanaan, M. H. (2018). Antibacterial effect of ozonated water against methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus contaminating chicken meat in Wasit Province, Iraq. Vet World., 11(10), 

1445. 

11. Huang, A.T.; Batterman, S.(2010). Sorption of  trihalomethanes in foods, Environmental 

International, 36 (7) : 754-762. 

12. Richardson, S. D. (2003) . Disinfection by-products and other emerging contaminants in 

drinking water. Trac-Trends in Analytical Chemistry, 22 : 666-684. 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

21 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

13. Karaca, H.; and Velioglu, Y.S. (2007). Ozone Applications in Fruit and Vegetable 

Processing . Food Reviews International, 23 (1) :91–106. 

14. Mohamadshafiee, M. R. ; and  Taghavi, L. (2012). Health Effects of Trihalomethanes as 

Chlorinated Disinfection by Products: A Review Article, International Scholarly and Scientific 

Research & Innovation, 6 (8) pp.545-546. 

15. Robinson , D.; Mead, G.C.; and  Barnes , K. A. (1981) . Detection of chloroform in the 

tissues of freshly eviscerated poultry carcasses exposed to water containing added chlorine or 

chlorine dioxide. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 27: 145-150. 

16. Cressey P., Nokes C. , Lake R. (2008). Chlorine Compounds Formed During  Chlorine 

Wash of Chicken Meat, Institute of Environmental Science & Research Limited Christchurch 

Science Centre , Client Report , FW0883:  pp.1-24. 

17. Mamba , B.B.; Krause, R.W. ; Matsebula, B.; and  Haarhoff, J. (2009). Monitoring natural 

organic matter and disinfection by-products at different stages in two South African water treatment 

plants. Water SA . 35 : 121-127. 

18. Kim, W.H.; Nishijima, W. ; Shoto, E. ; and  Okada, M. (1997). Pilot plant study on 

ozonation and biological activated carbon process for drinking water treatment, Water Sci. 

Technol., 35 : 21-28. 

19. Matilainen, A.; and Sillanpaa , M. (2010). Review removal of natural organic matter from 

drinking water by advanced oxidation processes, Chemosphere ,  80 : 351–365. 

20. Nishijima, W.; Kim, W.H. ; Shoto, E.; and  Okada, M. ( 1998).  The performance of an 

ozonation-biological activated carbon process under long term operation, Water Sci. Technol. , 38 

:163–169. 

21. Guay, C.; Rodriguez, M.; and  Serodes, J. (2005). Using ozonation and chloramination to 

reduce the formation of trihalomethanes and haloacetic acids in drinking water. Desalination, 176 : 

229–240. 

22. Speitel, G. E. ; Symons , J. M.; Diehl , A. C.; Sorensen, H. W.; and  Cipparone, L. A. (1993) 

. Effect of Ozone Dosage and Subsequent Biodegradation on Removal of DBP Precursors,Journal 

(American Water Works Association) , 85 (5)  : 86-95. 

23. Chin, A.; and Berube, P.R.(2005). Removal of disinfection by-product precursors with 

ozone-UV advanced oxidation process, New York: Elsevier, 39:(10): 2136-2144. 

24. Batterman, S.; Zhang, L.; Wang, S.;  and Franzblau, A. (2002). Partition coefficients for the 

trihalomethanes among blood, urine, water, milk and air. The Science of The Total Environment , 

284:  237-247. 

25. Xu , X.; Mariano, T.M.; Laskin, J.D.; and  Weisel, C.P. (2002). Percutaneous absorption of 

trihalomathanes, haloacetic acids, and haloketones. Toxicology and Applied Pharmacology,  184 : 

19-26. 

26. Li, L . ; Zhu, W. ; Zhang, P. ; Lu, P. ; and Zhang, Q. (2007). UV/O3-BAC process for 

removing organic pollutants in secondary effluents, Desalination , 207: 114–124. 

27. Wang ,Y.H. ; and Chen, K .C. (2014).  Removal of Disinfection By-Products from 

Contaminated Water Using a Synthetic Goethite Catalyst via Catalytic Ozonation and a 

Biofiltration System. Int. J. Environ. Res. Public Health , 11 : 9325-9344. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

22 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

Table 1. Percentage decreased of chloroform (ppb) in broiler meat samples  ( lean + skin) treated with ozonated 

water (0.5 ppm/30 min). 

% 

Decreased 

Ozone treatment 

*Regions Chloroform in meat samples (ppb) 

After Before 

62 41.72 107.89 Al-Karrada 

27 57.59 78.98 Zayona 

2 50.36 51.33 Al-Jamiaa 

12 36.44 41.47 Al-Mansour 

50 25.13 50.09 Al-Adl 

 25.13 - 57.59 41.47-107.89 Range 

34 42.25 ± 12.53 65.95 ± 27.35 Mean± SD 

                   * = one sample / region 

Table 2. Percentage decreased of bromodichloromethane (ppb) in chicken meat samples (lean + skin) treated 

with ozonated water (0.5 ppm/30 min). 

% 

Decreased 

Ozone treatment 

*Regions 
Bromodichloromethane in meat samples 

(ppb) 

After Before 

11 8.51 9.52 Al-Karrada 

49 11.06 21.7 Zayona 

18 6.63 8.07 Al-Jamiaa 

51 10.75 22.15 Al-Mansour 

28 4.56 6.33 Al-Adl 

 4.56 -11.06 6.33 - 22.15 Range 

31 10.72 ± 2.76 11.14 ± 7.72 Mean± SD 

                * = one sample / region 

 

Figure 1 . Minced chicken meat samples wrapped with gauze submerged into the ozonated water. 
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Abstract 

The aim of this study, increasing energy dissipation in vertical drops with supercritical Flow in 

upstream. For this purpose, screen was used horizontally at the brink of vertical drop. The 

experiments were adjusted for a simple vertical drops with two porosity ratios of screens and three 

openings of the upstream sluice gate. Comparison of the results showed that the use of screens in 

vertical drop causes more relative energy dissipation compared to plan vertical drops. However, 

the porosity of screens has an insignificant effect on energy dissipation. Evaluation and comparison 

of results related to the simple vertical drops and the ones equipped by screens indicated that 

incorporating the horizontal screens in these structures leads to the decreases in length of the 

stilling basin and elimination of the stilling basin. 

Keywords: Vertical drop, Dissipator, Froude number, Downstream depth 

1. Introduction 

Screens are modern flow control structures that are used to dissipate energy downstream of 

structures such as drops. Several studies have been performed on the influence of hydraulic 

parameters of vertical drops with the subcritical upstream flow. Aslankara (2007) studied the 

multiple arrangements of vertical screens. Results indicated that the placement of these screens can 

affect energy dissipation. Dual vertical screens for energy dissipation with two different porosity 

ratios was investigated by Sadeghfam et al. (2015). Results showed that dual screens are much more 

capable to reduce energy compared to either free or submerged hydraulic jumps. Sharif and Kabiri-

Samani (2018) examied the effect of the tail-water depth in the vertical drops with a screen. The 

relative mixing length, and water interference with air decreases and also increases the relative pool 

depth By increasing downstream depth. Norouzi et al. (2019) investigated performance of vertical 

screens positioned downstream of inclined drops. The results revealed that the use of screens causes 

an increase of 400–900% in the total relative energy dissipation efficiency compared to the plain 

inclined drop. Daneshfaraz et al. (2020) experimentally investigated the effect of dual horizontal 

screens on hydraulic behavior. Results showed that by using dual horizontal screens, the flow 

regime can be transformed from supercritical to subcritical downstream of the drop. 

By investigating the studies in the field of vertical drops and the necessity of investigating the effect 

of input flow as an important parameter in the design of these structures, one of the known 

problems of these structures under supercritical flow conditions upstream is the power of 

multiplication, degradation and erosion. Horizontal screens on the brink of flow overpass structures 

and flow through these screens, by fragmenting the flow and creating conditions for natural air 

suction and oxygenation can lead to increased energy dissipation. Also, in previous studies, the 
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effect of horizontal screens on energy dissipation of vertical drops with supercritical flow has not 

been studied. Therefore, in the present study, the performance of vertical drops with screens under 

supercritical conditions upstream was studied to reduce excess energy flow downstream of drops. 

2. Materials and Methods 

2.1. Experimental Setup 

Experiments were carried out in a laboratory flume with a length of 5 m, width of 0.3 m and 

variable height of 0.45-0.7 m with floors and walls made of transparent plexiglass. Flow was 

supplied by two pumps each with a power of 450 liters per minute and adjusted by using the 

rotammeter installed on the pump with ± 2% accuracy. The inlet flow enters the upstream tank by 

the pump and enters the flume by passing through the current calmer. All depths in this study were 

measured at five points of channel width and with point gauge with ± 1% reading accuracy. Glass 

boxes with a height of 0.15 meters have been used to create a drop structure in the channel. In 

addition, the screens included a multitude of circular openings each with a diameter of 1 cm and 

with porosities of 40 and 50%. To create supercritical flow with different Froude numbers in fixed 

discharges, a steel valve with a thickness of 3 mm with openings of 1.3, 1.7 and 2.1 cm and a 

distance of 50 cm from the brink of the drop was installed. Also, in order to achieve a wider range 

of Froude numbers, the height of the tank behind the valve was increased by 25 cm. Figure 1 

illustrates the experimental model of the present study. 

 

Fig. 1 The schematic of the laboratory model and flume 

2.2. Calculation of Energy Dissipation 

For a vertical drop with horizontal screens under under supercritical flow in upstream, the effective 

parameters are listed in Eq. (1): 

(1)  

Where hL is energy dissipation, ρ is the density of water [ML-3], μ is the dynamic viscosity [ML-1T-

1], g is the acceleration of gravity[LT-2], V0 is upstream velocity[L2T], h is the height of the drop 

[L], B is flume with [L], t is the thickness of screen [L], p is the screen porosity ratio [-], yc is the 

critical depth [L], y0 is the upstream depth of the drop [L], y1 is the downstream depth of the screen 

[L]. 

Since Reynolds number ranges from 7000 to 31,000 in this study, so the flow is quite turbulent and 

dynamic viscosity can be neglected. The parameter (t/h) is also provided by (Bozkuş et al., 2005; 

L 1 0 c 0 1h =f (ρ,μ,g,V ,B,h,p,t,y ,y ,y )
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Balkış, 2004; Çakir, 2003) has been introduced as an ineffective parameter on energy dissipation, so 

the effects of screen thickness can be neglected. Using Buckingham’s theorem, non-dimensional 

parameters can be extracted as shown in Eq. (2): 

(2) 
 

In this study, 86 experiments based on non-dimensional parameters and 43 other experiments on 

plan drop with three valve openings (1.3, 1.7 and 2.1 cm), a total of 129 experiments have been 

studied. The Froude number in the range , relative critical depth in the range

 and porosity ratio of the lattice plates are 40% and 50%. The range of variables 

measured in the present study is presented in Table 1. 

Table 1. Range of measured variables 

measured variables 

Range of variables   

Plan drop 
Drop with horizontal screen 

P=40% P=50% 

Q(L/min) 150-600 150-600 150-600 

y0(cm) 1-77.9 1-77.9 1-77.9 

y1(cm) 1-8.68 5.2-36-46 5.2-36-46 
 

In this study, 80% of laboratory data were randomly selected and used as inputs to obtain 

relationships. The remaining 20% of the data were used to validate the presented equations. 

NRMSE statistical indicators of root error normalized square mean and R2 correlation coefficient 

were used to evaluate the relationships presented in the results and discussion sections. 

3. Results and Discussion 

By stating the flow discharge and passing it over the brink of drop due to the porous environment 

caused by the presence of screen, the inlet flow is converted into several small pieces of jet that hit 

the pool floor almost vertically. The first jets colliding to the floor are primarily associated with 

hydraulic jumping downstream due to the lack of stabilization of the flow. By stabilizing the flow 

and collision of jets passing through the screens on the hydraulic jump formed, this phenomenon is 

almost seen as turbulence and small air bubbles inside the pool. The collision of fragmented jets 

with the free surface of the pool water interferes with the air and creates a two-phase flow in the 

pool. Also, for low discharges due to low depth inside the pool, jets hit the open surface of the water 

by passing through the water to the bottom of the bed, causing severe turbulence of the flow. With 

the increase in discharge in all valve openings, the collisional jets do not hit the floor of the bed due 

to the increase in the depth of the water inside the pool, and the interference of water with the air 

does not hit the pool floor. Figure 2 shows the different conditions of turbulence in vertical drop 

equipped with horizontal screen under supercritical flow in upstream. 

 

Fig. 2 Different conditions of turbulence in vertical drop with horizontal screen under supercritical flow 
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Figure 3 illustrats the comparison of relative energy dissipation of flow in plan vertical drops and 

vertical drops with horizontal screen under supercritical flow in upstream. The use of horizontal 

screens in these structures increases the relative energy dissipation compared to simple vertical 

drops. Also, comparison of plan vertical drop relative energy depreciation changes with vertical 

drop equipped with screens indicates similar behavior for relative energy depreciation changes in 

both drpos. 

 

Fig. 3 Relative energy dissipation changes in drops with horizontal screen under supercritical flow A) relative 

critical depth, B) upstream Froude number 

According to figure (3-A), it can be observed that by reducing the opening rate and consequently 

increasing the upstream Froude number at a constant relative critical depth, the relative energy 

dissipation in both plan drop and drop with horizontal screen increases. However, according to 

figure (3- B), it can be observed that in constant Froude numbers by increasing opening rate and 

increasing relative critical depth, in both plan drop and drop with horizontal screen, relative energy 

dissipation decreases. Comparison of porosity of screens in figures (3-A and B) indicates the 

negligible effect of this parameter on relative energy dissipation. Also, by comparing these two 

figures, it can be showed that the effect of upstream Froude number on relative energy dissipation is 

greater than relative critical depth. In table (5) the resulting nonlinear relationships are shown in this 

research for the dessipation of relative energy. 

Table 2 Relationships presented for the relative energy dessipation of vertical drop with screen under 

supercritical flow in upstream 

  R2 Relationships 

Considering all the parameters studied 0.0152 94.2 
 

Regardless of the porosity of the 

screen 
0.015 84.82 

 

According to table 5, it can be seen that both of the presented relationships have acceptable 

evaluation criteria. 

4. Conclusion 

In this experimental study, the effect of drop with horizontal screen on energy dissipation under 

supercritical flow conditions in upstream has been investigated. The experiments were adjusted for 

a plan drop and vertical drop with horizontal screen with two porosity ratios and three valve 

opening ratios in order to create a supercritical current upstream for all experiments. 
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1- The use of horizontal screens, increased the dissipation of relative energy compared to the plan 

vertical drop. 

2- Increasing the relative critical depth in a Froude number and porosity of fixed screen reduces the 

relative energy dissipation. 

3- Increasing the Froude number at a relative critical depth and porosity of fixed screen increases 

the relative energy dissipation. 

4- The results of screens with different porosity showed that the porosity of screens has little effect 

on the energy dissipation and only the important parameter is the existence of the screen itself. 
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Abstract 

In recent years, The land subsidence phenomenon has led to destructive consequences in 

residential, agricultural and industrial areas. Due to groundwater over abstraction, the most of 

Iran’s plains are probable the subsidence phenomenon. Therefore, it is necessary to identify, 

control and management of high potential subsidence areas to prevent this phenomenon. In this 

research, the potential of subsidence in Salmas plain has been investigated using the ALPRIFT 

framework. This is formulated to investigate the vulnerability to subsidence of any plain with soil 

overlying aquifers by putting together seven data layers with likely contributions to land 

subsidence. These data layers breakdown the overall physical, hydrological and geological 

properties with a particular focus on soil texture and structures. In this method, seven effective 

parameters on subsidence include aquifer media(A), land use (L), pumping (P), recharge (R), 

Impact of aquifer thickness (I), fault distance (F) and water table decline (T ) were prepared in 

seven raster layers format. Then subsidence vulnerability was obtained by assigning the rates and 

weights for each layers. Finally, the Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) images was 

used to detect land subsidence occurred for the verification of ALPRIFT method. The results of this 

study showed that the central and northeast parts of the plain have high subsidence potential. 

Keywords: Subsidence, ALPRIFT Framework, Salmas Plain 

1. Introduction 

The land subsidence is a complex hazard which is changed to environmental and geological risk in 

China, Iran, Japan, Thailand and USA (Ye et al., 2015; Nadiri et al. 2018a; Hayashi et al., 2009; 

Phien-wej et al., 2006; Galloway et al., 1999). Some of commercial damages inflicted by 

subsidence include: (i) the collapse of water wells and the breakage of their casings and ancillaries 

by compacted soil in saturated and unsaturated zone; (ii) the requirement for river diversions due to 

elevation changes ups and downs; (iii) increase of strain to compress buildings and engineering 

projects (Kihm et al., 2007). Studies on land subsidence are topical but fragmented for their focus 

on settlements of ground surface triggered by movements or removals of groundwater by 

anthropogenic activities (Wang et al., 2018). These studies are also fragmented as land subsidence 

is triggered by a host of processes including: (i) water abstraction from aquifers, e.g. in Thailand 

and Spain, (Lorphensri et al., 2001); (ii) degradation in organic soils, e.g. the Venice, Italy (Tosi et 

al., 2013); (iii) extraction of fossil energy resources from reservoirs, e.g. Wilmington oil reservoir, 

California (Colazas and Strehle, 1995); (iv) karstification due to dissolution of limestone, e.g. 

Tampa in Florida (Beck, 1986); (v) subsurface mining, e.g. Bethlehem Mines Corporation in central 

Pennsylvania (Sossong, 1973); (vi) increased water usage by domestic, industrial and agricultural 

demands, a feature since Industrial Revolution (1750-1950) often impacting groundwater resources 

by withdrawals through aquifer pumpage. 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

29 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

ALPRIFT framework introduced recently by Nadiri et al. (2018a) apply the geogenic and 

anthropogenic dimensions to identify potential hotspots for subsidence. ALPRIFT is a mapping tool 

by modelling Subsidence Vulnerability Indices (SVI) using seven general-purpose data, as well 

those from satellite remote-sensing, including direct measurements for ground truthing. ALPRIFT 

is particularly suitable to study areas with sparsely measured data to detect proactively hotspots that 

may be vulnerable to subsidence, though not as a prediction tool by a strategy to abstract defensible 

information from available data. 

2. Methodology 

2.1. ALPRIFT Framework  

The heuristic capability of the Basic ALPRIFT Framework (BAF), introduced by Nadiri et al. 

(2018a), is capable of mapping Subsidence Vulnerability Indices (SVI) of any aquifer/plain system 

by pooling together seven data layers, which can serve as a proxy of subsidence. The data layers are 

assumed to be independent of one another and comprise: Aquifer media (A), Land use (L), 

Pumping of groundwater (P), Recharge (R), Impacts instigated by aquifer thickness (I), Fault 

distance (F) and water Table decline (T). These are defined in Table 1.  

The processing of ALPRIFT framework involves the following steps. Step 1: The hydrogeological 

and geological raw data are obtained from the various sources. Step 2: These data are processed by 

a Geographic Information System (GIS) application such as the ArcGIS software package. 

Different rates are assigned from a range of values between 1 and 10, as recommended by Nadiri et 

al. (2018a), where the higher the rate, the higher would be the vulnerability of the area in terms of 

each parameter, and vice versa; and after performing this step, the processed ALPRIFT data layers 

are obtained. Step 3: The weights are then assigned to the all reclassified parameters, ranging from 

1 (least significant) to 5 (most significant), as recommended by Nadiri et al. (2018a), see also Table 

1. Step 4: The ALPRIFT Subsidence Vulnerability Index (SVI) is calculated, as follow: 

SVI = ArAw + LrLw + PrPw + RrRw + IrIw + FrFw + TrTw   (1) 

where SVI is Subsidence Vulnerability Index, uppercase acronyms represent the ALPRIFT data 

layers, subscripts ‘r’ denote rates and ‘w’ denotes weights. 

Table 1: Description of ALPRIFT data layers 

 
ALPRIFT 

parameters 
Description 

weig

hts 

A Aquifer media It expresses soil texture and structure of aquifer media. 5 

L Land use Land use considers anthropogenic activities and natural processes. 4 

P 
Pumping of 

groundwater 

Pumpage and natural withdrawal of groundwater would strain soils and 

induce subsidence. 
4 

R Recharge Recharge tends to decrease pressures against subsidence. 3 

I 

Impacts instigated 

by aquifer 

thickness 

Impacts focussed on the aggregated thickness of saturated and unsaturated 

media from land surface to bedrock;  the higher the thickness, the greater 

sensitivity to subsidence. 

2 

F Fault distance 
Faults are natural factors affecting subsidence accounting for tectonic 

movements. 
1 

T 
water Table 

decline 

Groundwater level decline reduces fluid pressure and increases the effective 

stress and encourages subsidence. 
5 

2.2. Study Area 

The study area is Salmas plain in West Azerbaijan province (Fig. 1). The aquifer is the outcome of 

geomorphological processes in the Zola Chay basin, which drains Sari Dash mountain at its west 

and flows to Urmia lake. The main tributaries of Zola Chay include Darik, Deyr Ali, Khor Khora, 

and Istisu rivers. 

The aquifer under Salmas plain is unconfined. The main aquifer recharge sources at Salmas plain 

are as follows: (i) groundwater flows though the joints and fractures at the mountainous upper 
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catchment areas cross the aquifer boundary and thereby recharge it; (ii) rainfall directly falling on 

the plain infiltrate soil and thereby percolate groundwater; and (iii) interactions between the 

watercourses and the aquifer with net gains and loss varying through time. According to geoelectric 

studies, changes in alluvium thicknesses at the margins of the plain are often low but gradually 

increase towards its middle so that higher thicknesses are noted at western and the middle parts of 

the plain. Groundwater in the aquifer is withdrawn through 1098 deep and semi-deep withdrawal 

wells, plus 25 natural springs and 14 qanats. 

 

Figure 2: Location of Salmas basin 

3. Results 

The databank of the study area comprises: a provision of 27 observation wells for recording 

groundwater levels; 24 number of wells with geological logs; and 1098 number of abstraction wells. 

Preparation the 7 data layers of ALPRIFT framework are described as follows: 

Aquifer media (A): Preparation this layer as follows: (i) use the 24 geological logs for the study 

area, including their qualitative accounts of soil composition in terms of clay, sand and gravel; (ii) 

prescribe the rate values; (iii) using Simple Kriging (SK) to distribute these values for the study 

area. The rate for each class of the A-data layer varies from 3 to 9. The rated A-data layer together 

with their proportions are shown in Fig. 2a. 

Land use (L): Processing this data layer with 28 m spatial resolution (Iran National Cartographic 

Centre, 2013) is as follows: (i) produce a polygon vector from the raster map; (ii) superimpose the 

grid on the vector map; (iii) assign the rate values. The rated L-data layer is shown in Fig. 2b.  

Pumping of groundwater (P): The measured monthly discharge data from 1098 available 

abstraction wells (October 2016 - October 2017) used for calculating the Annual discharge values. 

It was calculated as follows: (i) the Thiessen polygons was drawn for the 27 observation wells; (ii) 

withdrawal wells were identified within each polygon; (iii) the abstracted groundwater was summed 

within each polygon and was divided by the area within the polygon; (iv) the value of abstracted 

groundwater at each pixel was taken off using the contour maps; and (v) the data layer were 

reclassified into five classes. Groundwater pumpage ranges from 0.1 to 65 cm/yr and the rated P-

data layer is shown in Fig. 2c.  
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Recharge (R): The data layer for net recharge was prepared as per Piscopo method (Piscopo, 2001) 

using three raster layers, as follows: (i) use rainfall values at the Salmas station and its value is 261 

mm for the period from October-2016 to October-2017; (ii) use slope values and its values vary in 

the range of 0%-60% in basin and is less than 2% for plain; and (iii) use soil permeability, where its 

values vary from very slow to high. The net recharge map is the outcome of combining these three 

layers (0 – 15 cm/year) after divided into three categories. The rated R-data is shown in Fig. 2d. 

Impact of aquifer thickness (I): Thicknesses of the sediments in the study area are measured by 

geo-electric surveys. The survey data were used and their depth ranges were calculated to be in the 

range of 15 m - 150 m. This was divided into four categories. The rated I-data layer is shown in Fig. 

2e. 

Fault distance (F): The distance between fault lines and every pixel of the study area was 

calculated by the Euclidean distance method in a GIS environment using the map by the Geological 

Survey and Mineral Exploration of Iran. The output map was reclassified into four classes. The 

rated F-data layer is shown in Fig. 3f.  

Water Table decline (T): The water Table (T) declination at 9 observation wells was calculated by 

subtracting the water table for one-year period (October-2016 – October-2017). The declined range 

is from 0.01 m to 0.86 m for 2016 - 2017. The rated T-data layer is shown in Fig. 3g.  

3.1. Validation 

Remote sensing-based satellite images are known as an alternative to assess land subsidence. In 

order to make use of the capability of satellite images for land subsidence monitoring, this research 

employs the Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) images to detect land subsidence 

occurred. For this goal, the InSAR data of Sentinel-1A were acquired for the period of October 

2016 to October 2017. The overall processed data showed that during the years between Oct-2016 – 

Oct-2017 the maximum subsidence based on the InSAR data over the study area was 15 cm (Fig. 

2h).  
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Figure 3: Raster ALPRIFT data layers – rated data; (a) Aquifer media; (b) Land use; (c) Pumping of 

groundwater; (d) Recharge; (e) Impacts in terms of thickness; (f) Fault distance; (g) water Table decline; (h) 

measured Subsidence. 

3.2. Subsidence Vulnerability Map 

The ALPRIFT parameter layers are arranged in a geospatial database in ArcGIS software. Fig. 2 

shows the parameter maps used to obtain the ALPRIFT vulnerability index. SVI values were 

mapped by Eq. (1) with prescribed rate as per Fig. 2 and weight values as per Table 1. The 

Subsidence Vulnerability Index (SVI) is mapped in Fig 3, which the minimum and maximum 

values of SVI are 79 and 162, respectively. Fig. 3 shows the central and northeast parts of the 
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Salmas plain have high subsidence potential. It is visually apparent that there are convergences 

between the measured subsidence (Fig. 2h) and subsidence vulnerability potential (Fig. 3). The 

results indicated that land subsidence was found higher near areas with irrigated farming, often in 

intensive need for pumped groundwater. In areas vulnerable to subsidence, management policies 

can be put in place to regulate human activities and replace agricultural practices in need of intense 

water use with more efficient water use practices. 

 

Figure 4: Subsidence mapping by ALPRIFT framework 
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Abstract 

Water is one of the most vital resources needed for life on earth. Besides, one of the main causes of 

environmental problems that affect plants, animals, and humans is water resources pollution. In 

this research, conceptual models have been used to investigate the pollution in water resources and 

their possible source in Ahar plain, Northwest of Iran. Conceptual models include common 

techniques in hydrogeochemistry studies, such as statistical techniques, graphical techniques, 

multivariate analysis, and geological survey. For this purpose, there are 27 sampled data taken 

from springs, qanats, rivers, and wells in the study area were used. According to the results of 

samples' analysis, Nitrate, Arsenic, Iron, and Lead contaminants are present in the plain. The 

results of conceptual models provide that the contamination of Nitrate has anthropogenic origins. 

The agricultural activities and using fertilisers widespread is the main cause of this contamination. 

On the other hand, based on the results of conceptual models Arsenic, Iron, and Lead contaminants 

have geogenic origins. The origins of Arsenic and Iron contaminants are attributable to porphyry 

copper deposits. 

Keywords: Conceptual models, Ahar plain, Anthropogenic, Geogenic 

1. Introduction 

Having a sustainable and healthy water supply is the most important demand for survival and 

progression of human societies. This issue is most vital in arid and semi-arid parts of the world. The 

first step for having safe water resources is understanding the physical and chemical characteristics 

of the basin. Water quality depends on the composition of recharge source, mineral composition and 

reactivity of geological formations in aquifers, human activities and environmental parameters that 

may affect the geochemical stimulation of the compounds (Kouras et al., 2007). In recent years, in 

Iran's basins, many types of pollutions such as heavy metals enrichment (Keshavarzi et al. 2011; 

Barzegar et al. 2017; Nadiri et al. 2018b, b), and fluoride and nitrate contamination (Asghari 

Moghaddam and Fijani 2008; Rahmati et al. 2015; Amini et al. 2016; Rezaei et al. 2017) have been 

reported. The importance of investigating the impacts of various factors on hydrogeochemistry has 

been shown by many researchers (Dragon 2006; Cloutier et al. 2008; Morgenstern et al. 2015; 

Huang et al. 2015). The study and understanding of the relationship between groundwater 

chemistry, geology, and its flow system in southern Voltaian Sedimentary Basin, Ghana was 

accomplished by using hydrogeologic and hydrochemical framework (Acheampong and Hess.; 

1998). Cloutier et al (2008) used two multivariate statistical methods to identify geochemical 

processes controlling groundwater geochemistry. Delgado-Otirio et al. (2009) investigated the 

chemistry of major and trace elements in thermal springs by using graphical methods and 

multivariate analysis. Shukla et al. (2010), provided Petrological study to Identify source and 

controls of Arsenic in groundwater of Rajnandgaon and Kanker District, Chattisgarh Central India. 
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Grassi et al.(2014), identified the sources of Boron (B) and  Arsenic (As) contamination in water 

resources by Graphical Method and Stratigraphic log. Fijani et al. (2016), applied graphical 

methods to assessing the hydrochemistry of the groundwater system of the Maragheh-Bonab Plain, 

East Azerbaijan Province, northwest of Iran. Esmaeili et al (2017) identified the source of the major 

elements and heavy metals in the groundwater of Qareh-Ziaeddin plain, NW Iran, by employing 

Multivariate statistics and hydrogeochemical modeling.  

In this research, for the first time origins of contaminants were investigated in the Ahar basin. The 

main water resource for 128000 inhabitants of the Ahar basin is groundwater that is used for 

drinking and agriculture, as well as for industry and mining. Sungon Mine located near Ahar Basin 

(Figure 1) which increases the importance of study the natural water supplies in this area. This 

research aimed to recognize the source of pollutants in water resources by using conceptual models 

that includes: i) statistical techniques, ii) graphical techniques, iii) multivariate analysis, and iv) 

geological survey. 

2. Study Area 

2.1. Geographical and Geomorphological Context 

Ahar plain, located in the East Azerbaijan province, is approx. 1000 km2 and the elevation in the 

study area varies from 1220 to 3123m (A.M.S.L). The plain is drained by Aharchay (or Ahar Chay, 

the River Ahar) and is embanked by Sattarkhan dam, located to the west of the city of Ahar, the 

main city in the study area, 110 km northeast of Tabriz (Figure 1). The annual rainfall in the basin is 

294 mm for the period of 1991-2016. Sedimentation of alluvial materials along the plain has not 

been fully established, as the aquifer is not a wide and deep single continuum but a series of patchy 

units of aquifer with significant contributions to water resources. The general slope of the plain 

varies from 0 to 8% and increases from the thalweg of the river towards its upper lands. Since the 

1980s, the region is subjected to considerable anthropogenic activities including mine activities 

(e.g.  Sungun mines at the northwest of the study area), agricultural activities, animal farming and 

livestock and an embankment reservoir at Sattarkhan dam, all with impacts on the Ahar basin. 

There is not much recorded data on hydrology/ environmental factors to relate its status to its past 

baseline. 

 

Figure 5: The geographical characteristics of study area and locations of water resource 

The aquifer system in the study area is characterised as patchy for being composed of many smaller 

aquifers scattered throughout the plain. The aquifer along the main river of Aharchay is rather 

extensive than those of its tributaries. The data obtained from the excavation of 24 exploratory and 
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observation wells indicate that the overall aquifer is unconfined and the maximum and minimum 

value of groundwater elevation in the 24 observation well is 1744 and 1241 m above mean sea 

level, respectively. Abstraction of groundwater in the study area is through wells, springs, and qanat 

system. In Ahar plain, the highest amount of transmissivity occurs at the western and central parts 

of the plain and Aharchay, which is approx. 250 m2/d. The transmissivity decreases gradually 

toward the outer part of the plain and due to the low thickness of the aquifer, it reaches less than 

100 m2/d near the outcrop around the plain. Within the city of Ahar, estimated transmissivity is 150 

m2/d. The estimated specific yield is at 3% to 5% as per grain size of the alluvium in the area. 

2.2. Geology 

Ahar sub-basin is located in the Azerbaijan-Alborz type of tectonics unit. The oldest deposits in the 

study area belong to the upper Cretaceous era (Figure 2). The recent alluvial deposits of Quaternary 

are found as glacial deposits in most parts and in the vicinity of Aharchay, as well as recent alluvial 

sediments such as travertine and other alluvial deposits throughout the study area. Geologically, the 

lithological units that outcrop in the study area mainly include igneous rocks, where their water 

potentials depend on the aperture of fissures due to fragmentation and rock solution. Their effects 

on water resources are often explained in terms of structure, texture, and basic lithological 

properties. Formations and lithological units that outcrop in the study area include limestone and 

Cretaceous marl to Quaternary igneous rocks. 

 

Figure 2: Geology map of the study area 

2.3. Data Availability 

According to the East Azerbaijan Regional Water Authority (EARWA), there are 19 deep wells, 

623 semi-deep wells, 99 springs, and 41 qanats in the study area. There are 27 sampled data taken 

from springs, qanats, rivers, and wells at the study area, distributed over the entire region shown in 

Figure 3a, which is a pie diagram of the samples over the study area and provides a first-hand 

evidence for contaminants. These were taken in 2018 to measure water quality for the study area. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 3: Measured ions to form a Conceptual Model for the study area using the 27 samples: (a) pie charts of 

the ions; (b) Nitrate ion concentration in samples (c) Trace ions (As, Fe, Pb) concentration in samples 
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As can be seen from Figure 3a, the size of the circles shows the distribution of the chemical of 

groundwater in the plain, in which the circle size is relative to the quantity of Total Dissolved Solids 

(TDS). Further results are displayed in Table 1 and Figures 3b-3c, which show that the study area is 

impacted by two sets of contaminations: (i) Nitrate: there are 7 samples that showed nitrate 

pollutants but most of the other observation wells also suffer from excessive concentrations with 

respect to permissible values set by WHO (2004); (ii) Arsenic, Lead, and Iron: there are 10, 11, and 

9 samples respectively showed high concentrations of these trace elements but each surrounded by 

rather low values, and hence this risk is currently viewed as local (but under further investigations). 

Table 1: Statistical summary of hydrogeochemical characteristics in samples 

Ions/ 

Variabl

es 

Type Units Permissible Maximum Minimum Mean Std. Dev. Skewness Kurtosis 

Na+ 

Major 

Ion 

meq/L 0.05 21.03 0.59 3.72 3.83 3.83 17.05 

K+ meq/L 0.01 2.07 0.01 0.15 0.39 5.02 25.72 

Ca2+ meq/L 0.30 13.52 1.28 5.09 2.91 1.43 2.35 

Mg2+ meq/L 0.03 10.88 0.48 2.97 2.13 2.18 6.70 

HCO3
-/ 

CO3 
2- 

meq/L 
No 

guideline 
9.40 3.20 6.04 1.83 0.33 -1.05 

Cl- meq/L 0.25 29.90 0.90 3.72 5.68 4.17 18.76 

SO4
2- meq/L 0.25 7.38 0.06 2.56 2.18 0.77 -0.29 

NO3
- Minor 

Ion 

mg/L 10.00 177.74 3.38 42.23 39.29 1.99 5.05 

F- mg/L 1.50 1.40 0.50 0.87 0.22 0.45 0.37 

As 

Trace 

Element 

mg/L 0.01 0.12 0.00 0.03 0.05 0.90 -0.97 

Fe mg/L 0.30 0.90 0.10 0.37 0.21 1.04 0.30 

Cu mg/L 2.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.97 -0.93 

Pb mg/L 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 1.02 0.81 

EC  μS cm-1 1000. 4500 373 1190 811.65 2.89 10.56 

TDS  mg/L 2.00 2880 238. 761 519 2.89 10.55 

pH  - 8.50 8.50 6.23 7.59 0.56 -0.58 0.21 

Colour 

Code 
 Major Ions Minor Ions Trace Ions Properties Ions exceeding permissible levels 

 Note 1: Carbonate (CO3
2-) concentration is under determination. 

 Note 2: Use charge balances of the water samples based on Hounslow (1995) for accuracy analysis. 

 
Note 3:  Determine the analytical precision for the measurement of ions by calculating the Normalised 

Inorganic Charge Balance (Huh et al., 1998), defined as {( cation - anion)/( + + -)}. 

 
Note 4: The results for the fractional difference between the total cations and total anions (Edmond et al., 

1995) for all the samples were <5% and hence reliability of their analysis. 

 Note 5: Permissible concentration refer to values presented by WHO (2004). 

3. Methodology 

Conceptual models refer to each of the techniques used in hydrogeochemical studies, which are 

diverse techniques and include statistical techniques, graphical techniques, multivariate analysis, 

and geological survey. Normally, all of these techniques are used by practitioners, who select those 

to gain sufficient insight into a particular problem. Each technique studies aspects of the problem, 

e.g. dissolutions identify chemical processes (reduction or oxidation) by ion exchange, reverse ion 

exchange to detect their origins. 

Models are sequentially firmed up as which is as follows: (i) data are parsed out and the basis for 

conceptual models are formulated; (ii) statistical analysis is carried out using the available sample 

data, which provides information on learning inherent processes and chemical dissolutions; (iii) 

graphical diagrams (Hounslow, 1995) are constructed from the data, which are driven by a degree 

of top-down knowledgebase and their results identify types and sources of the ions in the 

dissolution in aquifers; (iv) more sophisticated mathematical techniques are used, e.g. multivariate 

analysis (Cloutier et al., 2008; Delgado-Outeiriño et al., 2009) and produce a bottom-up approach to 
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learn from pollutant data. Research papers often suffice to the section iii techniques or higher, but 

the paper promotes the full hydrogeochemical techniques. 

4. Results 

4.1. Statistical Analysis 

In this section, Pearson correlation, r, and scatter diagrams of binary ions are employed. The 

bivariate correlation analysis between pairs of hydrochemical parameters has used for measuring 

the r-values of ions where are given in Table 2. The table also gives four designated bands to 

associate the strength of the r¬-values with inherent processes. Overall, a positive r-value between 

two ions is suggestive of their common origins but negative or close to zero values are of differing 

origins and processes.  

As per Subba (2002) Strong correlations of EC with Cl- (0.94), Ca2+ (0.83), Na+ (0.93), Mg2+ 

(0.94) indicate the trend for chemical activities and this may be explained by (i) Common trend of 

groundwater though flow direction due to water-rock interaction, (ii) the decline of water table in 

the basin due to over-abstraction and a gradual loss of dilutions, (iii) Increasing residential time of 

groundwater and water rock interaction in low hydraulic conductivity area. As per Drever (1997) 

and Mahlknecht (2003), the r-value of 0.93 of sodium with chloride indicates that sources of 

sodium are halite solution in groundwater and the r-value of 0.71 and 0.87 of calcium and 

magnesium with chloride indicates the groundwater aquifer system encourages a possible ion-

exchange process. 

Table 2: Correlation matrix of the chemical variables 

Parameter pH TDS EC Pb Cu Fe As F-- NO3
- SO4

2- Cl- 
HCO3

- ± 

CO3 
2- 

K+ Na+ Mg2+ Ca2+ 

Ca2+ 
-

0.43 
0.83 0.83 

-

0.01 
0.46 0.35 0.38 0.06 0.62 0.57 0.71 0.4 0.12 0.58 0.67 1 

Mg2+ 
-

0.27 
0.94 0.94 

-
0.18 

0.32 0.33 0.46 0.04 0.51 0.58 0.87 0.34 
-

0.01 
0.89 1  

Na+ 
-

0.14 
0.93 0.93 

-

0.13 
0.25 0.08 0.26 0.02 0.47 0.47 0.93 0.32 

-

0.02 
1   

K+ 
-

0.18 
0.07 0.07 0.23 

-

0.03 
0.03 

-

0.08 
0.08 0.07 

-

0.12 
0.04 0.27 1    

HCO3
- ± CO3 
2- 

-
0.05 

0.4 0.4 0.17 0.37 
-

0.12 
-

0.12 
0.32 

-
0.19 

0.03 0.24 1     

Cl- 
-

0.21 
0.94 0.94 

-

0.14 
0.35 0.15 0.29 

-

0.06 
0.64 0.39 1      

SO4
2- 

-

0.38 
0.58 0.58 

-

0.11 
0.08 0.42 0.52 0.18 0.39 1       

NO3
- 

-
0.27 

0.6 0.6 
-

0.12 
0.15 0.41 0.46 

-
0.19 

1        

F-- 0.12 0.04 0.04 
-

0.08 

-

0.18 
0.05 -0.1 1         

As 
-

0.37 
0.38 0.38 

-

0.13 
0 0.82 1          

Fe 
-

0.47 
0.25 0.25 

-

0.05 

-

0.02 
1           

Cu 0.08 0.37 0.37 0.06 1            

Pb 0.31 
-

0.12 

-

0.12 
1             

EC 
-

0.31 
1 1              

TDS 
-

0.31 
1               

pH 1                

* Correlation is significant at the 0.05 level of significance (2-tailed) 

** Correlation is significant at the 0.01 level of significance (2-tailed) 

Designating bands for r-values at the significance level of 

ρ < 0.05 by Kumar et al. (2006): 

Good correlation Band: if r-values approaching ±1 

Strong Correlation Band: if r > 0.8 - the figures are in red 

Moderate Correlation Band: if 0.8 ≤r ≤0.7 - the figures are in blue 

Significant Correlation Band: if 0.7 ≤r ≤0.5 - the figures are in green 
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Scatter Diagram of Binary Ions: As can be seen in Figure 4a and 4b, four hydrochemical process 

are detected which is including (i) dissolutions of calcite and  dolomite from limestone formation 

(Fisher and Mulican, 1997) and dissolutions of anhydrite or gypsum from marl and siltstone 

formation with evaporate interbedded (Kumar et al. 2006) which is referred to as the simple 

dissolution process (Venugopal et al., 2009), (ii) reverse ion exchange in fine-grained sediments, 

(iii) ion exchange in fine-grained sediments, (iv) halite dissolution from Pliocene Formation. 

However, approximately 80% of the water samples have Na+/Cl
-
 ratios significantly greater or 

lower than 0.5 indicating existence of another sodium and chloride source, see Figure 4b. 

          

                             (a)                                                                                           (b) 

Figure 4: (a) Level 1: binary ions (Ca2+ +Mg2+ versus HCO𝟑
- +SO𝟒

𝟐-); (b) Level 1: scatter diagrams of binary ions 

(Na+ versus Cl-) 

4.2. Graphical Analysis 

4.2.1. Piper Diagram 

 As can be seen from Figure 5, hydrogeochemical types of groundwater from qanats, springs, 

abstraction wells, and river are analysed by the Piper diagram. To distinguish different types of 

groundwater, the diamond plot is divided into five zones (A, B, C, D, and E). Each zone is 

associated with certain anions and cations associated with an appropriate type, see Figure 5. The 

zones in the study area comprise: A (temporary hardness), and E (mixing zone). 

 

Figure 5: Piper diagrams to identify types and sources of groundwater 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

42 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

4.2.2. Stiff Diagram 

 Based on Hounslow (1995), the Stiff diagram (Figure 6) indicates that groundwater samples of this 

study area are from six diverse origins: (i) Class C1: reverse ion exchange, (ii) Class C2: evaporate 

formation, (iii) Class C3: dolstone or mafic rock formation, (iv) Class C4: limestone origin, (v) 

Class C5: acidic rock, (vi) Class C6: Mixing origin. According to the above results and those in 

Figure 6 the gradual decrease in the quality of groundwater can be realised, which is reflected by 

high EC values in the east part of Ahar Chay valley and subsequent increasing residence time. 

 

Figure 6: Stiff diagram to identify types and sources of groundwater 

4.3. Multivariate Analysis 

4.3.1. Hierarchical Cluster Analysis (HCA) 

One multivariate technique employed by the paper is Hierarchical Cluster Analysis (HCA), which 

clusters the data in convenient classes (Reghunath et al., 2002) to similar samples. HCA uses 27 

samples in terms of concentrations of Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO4
2−, HCO3

−, NO3
−, EC, F-, As, Fe, 

Cu, and Pb, as well as chemical properties of EC, TDS and pH. It uses z-transformation to scale the 

data and groups them by the Ward’s method (Ward, 2012) to calculate similarity among the 

samples by linkage with Euclidean distance (Deza & Deza, 2009). Figure 7 give the dendrogram of 

HCA results, in which a threshold value of 6.5 is adopted for the linkage distance and this value is 

selected on the basis of expert opinion. It produces a dendrogram with four clusters and their cluster 

analysis shows the influence of EC values on the classification, where such an analysis is beyond 

the capability of the graphical methods. The salient features of each cluster are outlined, as follows: 

Cluster I: corresponds to 4% of all samples and comprise Sample 6, in which an examination of the 

results show that EC has a value more than 4000 µs/cm and Cl has its highest value. There is a 

strong association between Cluster 1 and nitrate and Arsenic concentrations. 

Cluster II: corresponds to 7% of all samples and comprise Samples 4 and 5, in which an 

examination of the results shows that chlorine is at a high level. Cluster II includes samples with EC 

between 2000 to 3000 µs/cm. There is a strong association between Cluster II and nitrate and 

Arsenic concentrations too.  

Cluster III: corresponds to 67% of all samples and comprise Samples 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 and 26, in which EC varies in the range from 1000 to 2000 µs/cm. 

There is a strong association between Cluster III and nitrate and Arsenic concentrations.  

Cluster IV: corresponds to 22% of all samples and comprise Samples 13, 15, 22, 23, 25 and 27, in 

which EC values are less than 1000 µs/cm with no nitrate or arsenic contamination. 
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Figure 7: Dendrogram of HCA results (Clusters I-IV identified by HCA) 

4.3.2. Factor Analysis (FA) 

Factor Analysis (FA) seeks effective factors to study hydrogeochemical impacts and the 

significance of correlation between factors and data variables. Table 3 presents the loading bars of 

the principal components and their representative variance and Figure 8 display component plot in 

rotated space. The rotated factors are identified by high positive and negative loadings and near-

zero loadings. Following Davis (1986), maximum variance of the factors is extracted by the highest 

range of the positive or negative loadings. The four Factors explain 71%, of the variance. 

Table 3: Results of Factor analysis for the study area (*loading > 0.5) 

Variable Factor I Factor II Factor III Factor IV 

Na+ 0.75* 0.37 0.06 0.16 

K+ 0.89* 0.27 0.09 -0.04 

Ca2+ 0.93* 0.03 0.06 -0.07 

Mg2+ -0.01 -0.05 0.05 0.13 

HCO3
- + CO3 

2- 0.40 -0.21 0.57 0.36 

Cl- 0.95* 0.06 -0.11 -0.04 

SO4
2+ 0.46 0.61* 0.24 0.09 

NO3
 - 0.56* 0.42 -0.42 -0.08 

F -0.02 0.04 0.89* -0.11 

As 0.21 0.87* -0.11 -0.04 

Fe 0.05 0.91* -0.01 -0.00 

Cu 0.47 -0.10 -0.11 0.53 

Pb -0.18 0.01 0.00 0.83* 

EC 0.96* 0.21 0.06 0.00 

pH -0.18 -0.46 0.08 0.42 

Total 5.11 2.7 1.44 1.37 

% of variance 34.10 18.0 9.63 9.13 

Cumulative % 34.10 52.10 61.73 70.87 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Note 1: Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalisation. 

Note 2: The rotation converged in 6 iterations. 

Note 3: * Asterisk signifies loadings greater than 0.6 

 

Factor I: This factor, given in Table 3, is associated with high positive loadings of Cl-, K+, Ca2+, 

Na+, NO3
 – and EC. They are suggestive of: (i) water-rock interactions; and (ii) a general trend for 

dissolutions in groundwater at the study area, (iii) Nitrate concentration with anthropogenic origin 

increase through natural dissolution. Nitrate concentration increases in the groundwater system 

through the leaching from fertilisers in agricultural lands, which is related to infiltrated surface 

water interacting with geological formations (i.e., shale, marl, ect.) and cause an increase in 

groundwater EC. This impacts on groundwater quality and creates contaminations stemming from 
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anthropogenic activities largely related to agriculture with minor contributions from domestic 

sewage. An examination of detailed results shows that water-rock interactions through the above 

ions would control approximately 34% of the groundwater chemical processes.  

 Factor II: This factor, given in Table 3, is associated with high positive factor loadings of SO4
2+, 

As, and Fe. Arguably, the presence of these three ions in factor II is indicative of sulfate mineral 

origin at high concentration of As and Fe, which affects the dissolution of sulphates minerals 

contained in igneous and volcanic rocks. It controls approximately 18% of the data variance.   

Factors III and IV: These factors, given in Table 3, control approximately 9.6% and 9.1% of data 

variance, respectively. They are associated with high positive factor loadings of F- and factor IV is 

associated with high positive factor loadings of Pb. The origin of high fluoride and lead is not 

associated with other ions and have special characteristics which need more investigations. 

 

Figure 8: Component plot in rotated space 

5. Conclusion 

An important focus of the results at Level 2 (graphical methods) is that groundwater samples in the 

Ahar basin are largely located in Zone A associated with ‘temporal’ hardness and of good quality 

which is  explained, as follows: (i) Ahar aquifer is not deep and has low groundwater residence 

time; (ii) recharge areas of the aquifer comprise hard rock formations with minimum water-rock 

interactions for the infiltrated water; (iii) high quality surface water through the plain is in 

interaction with groundwater, where the watercourses contribute to recharging the aquifer in the 

eastern, northern and southern parts of the plain but the aquifer drains to watercourses at its western 

parts and thereby reduces its residence time. 

Based on conceptual models which were applied in resent research the pollutants of Ahar basin 

have different origins: 

I. Nitrate Pollution: (i) nitrate concentration at the ground surface; (ii) amounts of groundwater 

recharge at the surface, and, (iii) the characteristics of aquifer media.  

II. Arsenic and Iron contamination: The origin of arsenic and iron contaminants is geogenic and 

attributable to porphyry copper deposits, which differ from that of nitrate.  

III. Lead contamination: The origin of lead contaminant is geogenic. Lead loads show random 

behavior.  

Based on the results of this study for having sustainable and healthy water resources in the study 

area an effective management plan for controlling the abstraction of groundwater is vital. Because 

the source of most pollutants in the plain is geogenic. 
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Abstract 

Water is increasingly scarce in the world, in its natural course, it collects mineral organ particles 

that, added to human activity, represent determining factors of contamination. For this reason, 

efficient control of access to good quality drinking water is necessary for our population. The 

objective of this technological and research project consists in the implementation of a low-cost 

multiparametric device that determines water quality. This development, technological and 

innovation (R + D + i), is characterized by its low cost of implementation and waiting, contributing 

to the modernization, efficient and effective management in real time of information on water 

quality and sanitation of the community aqueducts in the ecoregion of the Colombian coffee region. 

The methodology used for the technological development of BioUnad², was carried out, using the 

PMI method (Project Management Institute, 2017), where five groups of processes (GP) were 

integrated: initiation, planning, execution, monitoring and control and closure, of In such a way 

that it is possible to define the life cycle of the project from groups of processes involved, their 

areas of knowledge in terms of integration, interaction and purposes for implementation. As a 

preliminary result, an online multiparametric device was obtained, capable of managing data 

obtained through pH, DO, ORP, EC and temperature sensors at low cost and with electrical and 

photovoltaic autonomy that allows online evaluation of physicochemical parameters, determinants 

of water quality from water sources and guarantee the availability and access to water, sanitation 

and hygiene services through the use of BioUnad², to fight against the COVID-19 virus and 

preserve the health and well-being of people, peasants, rural women, small and medium farmers in 

Colombia. 

Keywords: Multiparameter, Internet of Things (IoT), pH, DO, ORP, CE. 

1. Introduction 

The BioUnad2 multiparametric sensor device for water quality measurement is an instrument that 

allows to measure, through a single device, various variables for the analysis of water quality 

results. This device is equipped with long-term industrial sensors for continuous measurement of 

the variables under study, allowing the water quality conditions to be monitored in real time 

continuously and integrates an efficient photovoltaic energy module to measure, process and send 

data to a web server with electrical autonomy. 
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Illustration 1 General diagram of the multiparametric device. Source: Author 

● Objective 

○ Implement a low cost multi-parameter water quality device for environmental 

sustainability. 

● Specific objectives 

○ Design a multiparametric device model. 

○ Program an information system for online management of multi-parameter data. 

○ Implement a multi-parameter device in a test environment.  

○ Guarantee the availability and access to water, sanitation and hygiene services 

through the use of BioUnad², to fight against the COVID-19 virus and preserve the 

health and well-being of people, farmers, rural women, small and medium farmers In 

Colombia. 

2. Methodology 

The methodology used for the technological development of BioUnad², was carried out, using the 

PMI method (Project Management Institute, 2017), where five groups of processes (GP) were 

integrated: initiation, planning, execution, monitoring and control and closure, of In such a way that 

it is possible to define the life cycle of the project from groups of processes involved, their areas of 

knowledge in terms of integration, scope, time, costs, quality, human resources, communication, 

risk, acquisitions and stakeholders, for implementation , So: 

● Inception process group, in this category, the project charter was drawn up, which consisted 

of developing a document that formally authorizes the project and documenting the initial 

requirements that meet the needs and expectations of those interested in the implementation 

of BioUnad2. In this process group, the areas of interrelation between the process group and 

knowledge areas were identified: integration and stakeholders. 

● Planning process group, in this category, the project management plan was prepared, which 

consisted of documenting the actions necessary to define, prepare, integrate and coordinate 

all the plans. In this process group, the areas of interrelation between the group of processes 

and areas of knowledge were identified: integration, scope, time, costs, quality, human 

resources, communication, risk, acquisitions and stakeholders. 

● Execution process group, in this category, directed and managed the execution of the 

project. In this process group, the areas of interrelation between the process group and 

knowledge areas were identified: integration, quality, human resources, communication, 

acquisitions and stakeholders. 
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● Group of monitoring and control processes, in this category, project work is monitored and 

controlled and integrated change control is carried out. In this process group, the areas of 

interrelation between the process group and knowledge areas were identified: integration, 

scope, time, costs, quality, communication, risk, acquisitions, and stakeholders. 

● Closing process group, in this category the processes that allowed the preliminary and 

formal closing of the project were defined, including the generation of the user manual and 

technical documentation that serves as the basis for future projects. In this process group, the 

areas of interrelation between the process group and knowledge areas were identified: 

integration and acquisitions. 

3. Discussion and Results 

BioUnad² is a low cost, versatile online multiparametric water quality device for online reading and 

management of multiparameter data of pH, DO, ORP, EC, Temperature ° C, with the ability to 

manage (+) 99 sensors, integrates climatological data and electric autonomy of (55 hours) with the 

use of a solar panel. This scientific development is a result of the technological and research project 

of the Center for Research in Agriculture and Biotechnology (CIAB) of the National Open and 

Distance University (UNAD), designed, programmed and implemented for the use of the 

communities. This technology as a project (R + D + i), aims to contribute to the fulfillment of Goal 

6: Guarantee the availability of water and its sustainable management and sanitation for all of the 

UN (2020) within the framework of the availability and access to Water, sanitation and hygiene 

(WASH) services is essential to fight the virus and preserve the health and well-being of millions of 

people and it is important to mention that COVID-19 will not disappear without access to safe water 

for people living in situations of vulnerability. Source: 

https://twitter.com/IngYulian/status/1299747353579196417 
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Abstract 

An acoustic camera is a device that marks sound sources on the camera image. These devices 

basically consist of a camera for capturing the image, a microphone group arranged in a specific 

configuration, analog to digital converter (ADC) modules and a data processing unit. In the last 

few years, acoustic cameras have become more and more compact and high-performance, but still 

these systems are very expensive and bulky devices and therefore not well suited for use in a large 

number of applications such as the Internet of Things (IoT).  For this reason, low-cost acoustic 

camera production has attracted the attention of researchers in recent years. In this article, a low-

cost acoustic camera hardware design and acoustic imaging method is proposed. The hardware 

suggested in the study is designed for internet of things devices. It collects audio signals with four 

microphones with 60dB gain. After the sound signals are received and processed, the sound source 

mapping is performed on the image taken from the camera. Mapping is the process of determining 

the location of the sound source by sending the currently received signals to a previously prepared 

model. For the preparation of the mapping model, data collection and post-learning model 

extraction are carried out. Data collection is a data collection process through a sound source and 

augmented reality marker (AR-Marker). The collected data consists of four channels of voice and 

the scale and position of the AR-Marker. During data collection, voice tones are produced in the 

range of 100-7000Hz with 100Hz intervals from the sound source. The sound source is held 

constant throughout the loop and the position of the sound source is recorded by AR-M detection. 

Then, sound source location estimation process is performed with feature extraction and artificial 

neural networks algorithms. Statistical features between signals and signals are used for machine 

learning. In the real application made with the system, 5fps has been studied and with the machine 

learning method used, the sound source location can be accurately manipulated with 87.8% 

accuracy. In addition to its low cost, the system seems to be a usable system for the internet of 

objects thanks to its wide frequency range and high performance. 

Keywords: Acoustic Camera, Sound, Imaging, Classification, Internet of Things 

1. Introduction 

The Acoustic Camera (AC) is a device used to mark sound sources in the detection zone on the 

camera image. A basic AC system consists of a microphone array, camera, processor and power 

supply. Sound waves emitted by sound sources in the field of view reach microphones placed in 

different notes at different times and at different intensities. By analyzing the sounds received by 

the microphone array, the point where the sound source falls on the image is determined. The 

defined detection zone for an AC is limited by the field of view of the image source to be mapped, 

namely the camera or cameras.  

The acoustic camera has been on the market for a long time as a commercial product [1]–[3]. AC 

applications are used especially in industrial applications. Industrial applications mainly include the 

detection of noise caused by various parts or machines such as motors, transformers, gear or 

conveyor lines [4]–[6]. In addition to these applications, there are also machine fault detection and 

diagnosis studies with methods such as long-term monitoring or artificial fault data collection[7], 

[8].  However, these studies are not common enough in the industry. The reason for this situation is 

that AC systems are cumbersome and costly. For widespread use and long-term real data collection, 
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AC devices must be cheaper and can be operated with hardware compatible with Internet of Things 

(IoT) systems. Researchers have seen this problem and specifically worked on low-cost device 

design [9]–[11]. Most of the designs presented in these studies are based on the use of electret 

capsule microphones and needs high space. 

In this paper, it is aimed to present an IoT compatible alternative to existing studies with the use of 

low-cost hardware. With the proposed system, it is aimed to work with low cost, smaller sized 

hardware and internet compatible hardware. With the proposed system, it is aimed to work with low 

cost, smaller hardware and IoT compatible hardware. In the next parts of the study, the material and 

method used in the proposed system are presented, and in the following sections, the findings 

obtained as a result of the application with the system are discussed and the advantages and 

disadvantages of the system are presented. 

2. Material and Method 

This section first presents the hardware design used for a low cost AC. After the hardware part, data 

collection, feature extraction, machine learning and model selection are performed, respectively, as 

seen in the flow presented in Figure-1. In the data collection part, the artificial sound source and 

how the data were collected were presented. The features extracted from the collected data and the 

machine learning method of the data are also presented in this section. 

 

Figure 1: General Method 

2.1. Hardware Design 

The hardware designed for low cost AC is depicted in Figure-2. The hardware consists of a 

microphone array consisting of four microphones and an analog to digital converter (ADC), a 

camera, a single card computer and a power supply. MAX9814 was used as the microphone and the 

microphones were adjusted to 60dB gain. The ADC module which the microphones are connected 

is ADS1015 and has 12 bit resolution and 3300 Hz sample rate. The ADC module is connected to 

the Raspberry Pi 3 model B device, which is used as a single board computer, via the I2C interface. 

A 5V 3A adapter is used as the power source of the AC device. 

 

Figure 2: Hardware design and connection 
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2.2. Sound Source Position Estimation Software 

For the process of mapping the location of sound sources on the image, firstly sound is produced 

from sound sources whose location is known and this sound is collected by microphone array. 

Then, the attribute is extracted from the collected data. The most successful model is selected after 

the attributes and location tags are modeled through machine learning. Finally, the selected model is 

uploaded to the device for real-time application. 

2.2.1. Data Collection and Feature Extraction 

The sound source shown in Figure-3 consisting of a buzzer, microcontroller, power supply and an 

augmented reality marker (AR-Marker) was created for data collection. The sound source was kept 

in the regions shown in Figure-4 in front of the camera, and sound was produced and recorded at 

certain frequencies. As seen in Figure-4, the field of view is divided into 12 parts and labeled by 

numbering. For the part that is out of sight, 0 label is applied. Sound reproduction is a cycle of 0.5s 

constant frequency play followed by 0.5s wait, generated at 100 Hz intervals from 100Hz to 7kHz. 

During sound production, the region where the sound source is located is automatically labeled with 

the Ar-Marker. A total of 78 data collection, consisting of 6 repetitions for a total of 13 regions, 

including 12 regions shown in Figure-4 and out of sight, was performed. The collected data were 

evaluated in the time domain and the features presented in Table-1 were used. In Table 1, x shows 

the sliding window values, N the number of data in the sliding window, p (xi) the probability 

function of a value in that sliding window. The system receives 3300 data per second from the 

microphones. In the study, 660 is used as the sliding window length and there is no overlap between 

windows. The cross correlation value is applied to all combinations between microphones. 

 

Figure 3: AR Marker sound source 

 

Figure 4: Sight zone and sub-zone classes 
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Table 2: Time zone statistical features 

Feature Explanation 

Mean Mean value of sliding window values. µ =
∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Standard Deviation It is standard deviation of sliding window values: 𝜎 =
∑ |𝑥𝑖−µ|
𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Peak to Peak Value 
Peak to peak value is a difference between maximum and the minimum value in the sliding 

window values: 𝑉𝑝𝑝 = max(𝑥) − min(𝑥) 

Root Mean Square Root Mean Square value is calculated by using this equation: 𝑅𝑀𝑆 = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Kurtosis 
Kurtosis is the ratio od the fourth monent and second moment of sliding window values. 𝐾 =

𝑁
∑ (𝑥𝑖−µ)

4𝑁
𝑖=1

(∑ (𝑥𝑖−µ)
2𝑁

𝑖=1 )2
 

Crest Factor Crest factor is division peak value by RMS value: 𝐶 =
max(𝑥)

𝑅𝑀𝑆
 

Entropy 

Entropy is calculated by using probability of each value is the sliding window by using this 

formula:  

𝐻 =∑𝑝(𝑥𝑖)𝑙𝑜𝑔2(𝑝(𝑥𝑖))

𝑁

𝑖=1

 

Cross Correlation 

Coefficient 

This value is calculated for each microphone combination. The corss correlation coefficient is 

the absolute maximum of the equation:  �̂�𝑢𝑣(𝑚) = {
∑ 𝑢𝑛+𝑚
𝑁−𝑚−1
𝑛=0 𝑣𝑛

∗𝑖𝑓𝑚 ≥ 0

�̂�𝑣𝑢(−𝑚)𝑖𝑓𝑚 < 0
 

Cross Correlation 

Lag 

This value is calculated for each microphone combination. The lag value is the index of 

absoulte maximum of cross correlation. 𝐿 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥(|�̂�𝑢𝑣(𝑚)|) 

2.2.2. Machine Learning and Performance Evaluation 

The features extracted from the collected data were trained using Random Forest (RF) )[12], K 

Nerest Neighbors (K-NN) [13] and Multi-Layer Perceptron (MLP) [14]learning algorithms as 

shown in Figure-4. 13 classes are determined as output value. Class 0 indicates that there is no 

sound source in the detection zone, while the other classes represent that there is a sound source in 

the relevant region in the detection zone as shown in Figure-5. In the RF algorithm, 10 is used as 

the value of trees in forest. In the K-NN algorithm, number of neighbors is selected as 10. MLP 

consists of 3 layers consisting of 100, 50 and 20 neurons and rectified linear unit function used as 

activation function. The 10-Fold Cross Validation method was used for performance evaluation in 

the study. As a performance metric, accuracy value has been considered. The learning algorithms, 

N-Fold Cross Validation and accuracy performance metric calculations was used with help of 

scikit-learn library[15]. The other parameters of these methods used as default values.were used in 

the calculation of performance metrics, and the parameters other than the specified parameters were 

used as default values. 

 

Figure 5: Sight zone and sub-zone classes 
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3. Results and Discussion 

3.1. Machine Learning Results 

Machine learning results with 10-fold cross validation are presented in Table-2. The table shows 

train time, test time and accuracy values. According to the table, the highest accuracy value was 

obtained by MLP method and it is 0,878. 

Table 2: Classification Accuracy Metrics 

Learning Algorithm Training Time (s) Test Time (s) Accuracy 

RF 35,45 2,49 0,745 

K-NN 21,78 2,51 0,738 

MLP 170,45 5,82 0,878 

3.2. Real Time Application 

In real-time application, it is tried to mark the position of the drill in an environment where only one 

drill is operating. The result of the marking made on the camera during real time operation is shown 

in Figure-6. As seen in the figure, the sound source device or a nearby region could be marked in 

most video frames. 

 

Figure 6: Sight zone and sub-zone classes 

4. Conclusion 

The aim of the study is to design an acoustic camera that is low cost and applicable to processors 

used for IoT. The ADC used in the proposed system has a sampling rate of 3300Hz, which means 

that there is a loss in higher frequency sound sources. In addition, since the system makes a 

classification-based positioning, it performs lower resolution positioning compared to existing 

systems. In the study, it was seen that with the proposed system, it was able to make real-time 

sound source position classification on 5 frames per second. With the collected data of the system 

can reach the 0,878 accuracy value. It is possible to overcome this problem by using faster ADC in 

future studies. The system is very low cost compared to commercial systems and can work in real 

time on hardware such as Raspberry Pi. 
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Abstract 

Today, organizations become insecure against ever-evolving and increasing cyber threats, and they 

need cyber threat information to protect their existence against these threats. Cooperation and 

information sharing against cyber threats have great importance in terms of preventing attacks. In 

this study, the benefits of creating a cooperation mechanism which cyber threat information is 

shared between organizations for information security of organizations and some sample 

mechanisms are examined. 

In this framework, a new model has been adapted by utilizing from “Maslow's Hierarchy of 

Needs”, based on the importance of organizations having cyber threat knowledge and the 

advantages it will provide to organizations. According to this model, respectively; the importance 

and necessity of organizations to have cyber threat information, enrichment of existing cyber threat 

information, sharing this information with stakeholders, detecting advanced threats based on 

artificial intelligence and APT (Advanced Persistent Threat), and increasing the respectability and 

trust of organizations have been established. With a cooperation mechanism to be established 

between organizations; it will be possible to create an ecosystem which trust is built among 

stakeholders and experiences can be shared. Sharing cyber threat information in real-time, in a 

secure, confidential and dynamic environment, increasing resistance to cyber threats, combating 

cyber threats altogether, ensuring better information and proactive attitude against cyber incidents, 

improving connections with stakeholders and improving the overall cybersecurity level of 

stakeholders, will be possible. 

Thus, there are cooperation mechanisms in the USA and Europe where information sharing on 

cyber threats is carried out between organizations. In addition, it is thought that it would be 

beneficial to establish a similar mechanism in our country. In this way, it will be possible to 

structure the measures to be taken against cyber threats more consciously, to take real-time 

measures, to investigate potential threats, to increase situational awareness, to develop new defense 

strategies, to plan investments in certain technologies that address potential attack vectors, 

personnel and programs. A more secure digital ecosystem will be created in our country as 

organizations increase their corporate cybersecurity. 

Keywords: Cyber threat information, sharing mechanism of cyber threat information, Cyber 

Threat Alliance 

1. Introduction 

With the development of information and communication technologies and the rapidly increasing 

internet usage, institutions / organizations, companies, organizations and individuals have become 

connected in cyberspace. In addition to the opportunities it offers, information and communication 

technologies also presents some security risks. Both individuals and organizations are becoming 

insecure against cyber threats. Organizations that are aware of the dangers of the cyber 
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environment, produce and implement solutions to protect their assets and data, especially critical 

infrastructure systems, against cyber risks, threats and attacks. 

The variety of threats emerging in cyber space is increasing rapidly, and these threats are becoming 

more difficult to detect and combat. Cyber threats are defined as threats that can overcome security 

measures by exploiting one or more vulnerabilities, unauthorized access to systems, and render it 

unusable by disrupting the system structure [1]. The detection, classification and implementation of 

necessary measures of cyber threats play an important role in preventing cyber attacks. 

In this study, the benefits of establishing a cooperation mechanism where cyber threat information 

is shared between organizations for information security of organizations and some sample 

mechanisms are examined. In this framework, a new model has been adapted by taking advantage 

of Maslow's Hierarchy of Needs, based on the importance of organizations having cyber threat 

knowledge and the advantages it will provide to organizations. 

2. Importance of Cyber Threat Information and Sharing 

2.1. Importance of Cyber Threat Information  

Security analysts and incident response teams need the right skills to identify attacks before 

performing their cybersecurity work. Developing the necessary controls requires a comprehensive 

threat analysis [2]. In this context, organizations need cyber threat information to protect their assets 

against these threats. 

Cyber threat information (CTI) is defined as information about threats and threat actors that help 

reduce harmful events in cyberspace. Cyber threat information; it consists of indicators, tactics, 

techniques and procedures (TTPs), security alerts, threat information reports and vehicle 

configurations [3]. With the cyber threat information, cyber attackers' aims, motivations and 

methods can be obtained and this information helps organizations to identify threat risks. 

Cyber threat information can provide information about the techniques, tactics and procedures of 

cyber attackers, provide additional information against the threats created by the attackers, and give 

an idea about the defense mechanisms to be taken and the measures that can be taken. 

In addition, there are some difficulties encountered in combating cyber attacks. One of the 

challenges is that it is necessary to identify points and vulnerabilities that can be exploited by 

cybercriminals. In addition to the common methods used all the time to deceive the victims they 

target, cyber attackers use smarter and more innovative methods in recent years [4]. In this context, 

with the effective use of cyber threat information by organizations; Highly skilled threat actors with 

motivation for cyber attack can be determined, and up-to-date information about the cyber threat 

environment can be obtained. In addition, this information can be shared with internal and external 

stakeholders [5]. 

In addition, currently available cybersecurity mechanisms are often reactive. In order to provide an 

effective cyber defense, a proactive approach should be adopted instead of a reactive approach in 

cybersecurity. The proactive approach requires investigating potential threats and implementing a 

solution before a vulnerability is exploited. In this context, a proactive approach fed with cyber 

threat knowledge can help security teams decide [6]. 
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Table 1 Using CTI and Its Importance in Defense Against Cyber Attacks [7] 

 Tactical Level Operational Level Strategic Level 

The Role of 

Information 

Technology (IT) 

▪ Network 

Operations Center 

▪ Infrastructure 

Operations 

▪ Security Operations 

Center 

▪ Computer Incident 

Response Team 

▪ Forensic Informatics 

▪ Fraud Detection 

▪ IT Management  

Tasks 

▪ Feeding security 

products with 

indicators 

▪ Patching of 

vulnerable systems 

▪ Monitoring of 

alarms 

▪ Determining the 

details of cyber 

attacks 

▪ Improving systems 

▪ Investigation of 

additional violations 

▪ Allocation of resources 

▪ Establishing 

communication with 

senior management 

Problems 

▪ Unverified 

indicators generate 

false alarms 

▪ Patches are difficult 

to prioritize 

▪ Too many alarms to 

look into 

▪ It takes time to 

configure cyber 

attacks according to 

the first indicators 

▪ Difficult to detect 

damages and 

additional violations 

▪ Lack of priorities for 

investment 

▪ Managers not being able 

to handle technical 

problems 

The Importance 

of CTI 

▪ Indicators can be 

verified and 

prioritized 

▪ Patches can be 

prioritized 

▪ Alerts can be 

prioritized 

▪ Attacks can be 

quickly reconfigured 

▪ Obtaining data to 

identify damage and 

other additional 

violations 

▪ Prioritization based on 

business risks and 

possible cyber attacks 

 

In addition, in a research conducted by the SANS Institute on the cyber threat information capacity 

of organizations; It has been determined that 5.9% of the organizations do not have cyber threat 

information, and 40.5% of the organizations have matured their cyber threat information programs. 

 

Figure 1 Cyber Threat Information Capacity of Organizations [8] 

2.2. Sharing of Cyber Threat Information  

The functionality of cyber threat information can only be maximized by sharing threat information 

or exchanging information between stakeholders. Many organizations can understand the behavior 

Maturing Emerging Immature Fully

Mature

Mature No

Program

40.5%

14.1% 13.6% 13.2% 12.7%

5.9%

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

60 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

of cyber attackers thoroughly with threat information and then customize their cybersecurity 

systems [9]. 

Cooperation and information sharing between organizations against cyber threats play an important 

role in preventing attacks. As a matter of fact, different organizations in the same industry are often 

attacked by the same actors. In addition, different cyberattacks seem to involve different methods, 

but have almost similar life cycles in essence, from the discovery of the victim to performing 

malicious activities on the victim's machine or network [4]. For this reason, it is of great importance 

to expand information sharing networks to improve cooperation against cybercrime and to prevent 

repetition of these attacks as much as possible. 

Cyber attacks are increasingly complex, persistent, organized, and have turned into a weapon. 

Faced with this situation, a growing number of organizations around the world show an increasing 

willingness to utilize cyber threat information sharing to obtain a complete picture of the rapidly 

evolving cyber threat situation and to protect themselves against cyber threats [10]. 

In this context, it is important to create a cooperation mechanism / platform for sharing experience, 

information and analysis, as well as sharing information about the fundamental causes, events and 

threats of cyber threats. In this framework, an ecosystem in which trust can be built and experiences 

can be shared among stakeholders with a cooperation mechanism to be established between 

organizations. In addition, it will be possible to increase the general cybersecurity level of 

stakeholders. 

With the use of shared resources among organizations, the security of each organization is increased 

by proactively benefiting from the knowledge and experience of the partners. Organizations will 

increase the value of their existing knowledge by enriching existing threat indicators and knowing 

about the technical, tactics and procedures of actors associated with a particular incident, threat or 

threat campaign. Because threat actors constantly adapt their techniques, tactics and procedures, and 

thus try to evade detection, security controls and exploit new vulnerabilities. In order to prevent the 

success of the cyber attack, organizations will be informed about changing techniques, tactics and 

procedures, and will be able to quickly detect and respond to threats. In addition, it will be easier for 

organizations to identify affected systems, implement protection measures, improve detection 

method in case an event occurs again, and recover from events [11]. 

On the other hand, it is emphasized that effective information sharing between organizations, 

businesses and experts is not as efficient as it should be. Although it is true that there are very good 

initiatives led by public institutions, private enterprises and even industry experts, it is emphasized 

that sharing this information can be very difficult because there is no common knowledge sharing 

standard [12]. In this context, creating a standard cooperation mechanism and sharing information 

with all stakeholders within the framework of this standard will contribute to the increase of the 

quality of the products obtained [13]. 

3. Cooperation Mechanism Samples 

There are exemplary cooperation mechanisms in the USA and the European Union (EU) in order to 

share up-to-date threat information between organizations. The Cyber Threat Alliance (CTA), 

created in the USA in 2014, is a platform that envisions information sharing among cybersecurity 

companies. In the EU Public Private Partnership Models in EU member states, sharing of cyber 

threat information between public and private sector stakeholders of 27 member states is envisaged. 

3.1. Cyber Threat Alliance (CTA)  

The Cyber Threat Alliance (CTA) was established in 2014 to share information between Fortinet, 

McAfee, Palo Alto Networks and Symantec. CTA is an organization that enables real-time cyber 

threat information sharing between organizations and companies in the field of cybersecurity. 
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In the Cyber Threat Alliance, which currently has 26 members; There are three types of members: 

contributors, affiliated members and founding members [14]. In CTA mechanism, there are areas of 

study on the following subjects; 

▪ Managing the sharing algorithm and platform to encourage information sharing, 

▪ Supporting new member recruitment and examining all membership applications, 

▪ Informing marketing and public relations activities to support the mission and objectives of 

CTA, 

▪ Providing budget surveillance and performing an internal audit activity, 

▪ Developing and securing the CTA platform and infrastructure. 

In addition, through regular participation in CTA committees and working groups; stakeholders can 

directly interact with each other, share their opinions, and gain insight into their own work and the 

work of their colleagues. The trust built into the network through this regular collaboration allows 

the CTA to function as an industry-wide group of experts for when its members need more 

information about a threat, enemy or pattern of activity [15]. 

3.2. European Union Public Private Partnerships  

In order to increase cybersecurity in the European Union, information and awareness raising 

activities about cooperation and threat sharing are generally carried out in two ways, namely, 

Information Sharing and Analysis Centers (ISAC) and Public Private Partnership (PPP). Public - 

Private Partnership (PPP) in the EU is defined as a long-term agreement, solidarity and cooperation 

between two or more public and private sectors. 

In the public-private sector cooperation model in the EU; It is stated that 27 member states have a 

cooperation model. In the EU; Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czechia, GASC, Denmark, 

Estonia, France, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Ireland, Lithuania, Latvia, 

Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, There are such 

cooperation models in Spain and England [16]. 

The fact that private sector representatives have the opportunity to have more budgets in this model, 

to benefit from the knowledge and trust of the public in the sector, and to ensure the quality of the 

information shared in the cooperation model, encourage private sector representatives to participate 

in this cooperation model. 

 

Figure 2 Collaboration Rates of Sectors 
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Considering the public benefit of the cooperation mechanism, the issues of better understanding of 

the sector, creating synergy among private sector stakeholders and benefiting from private sector 

experiences and experiences come to the fore [16]. 

3.3. Cyber Security Information Sharing Partnership (CISP) 

The Cyber Security Information Sharing Partnership (CISP), which was established in 2013 to 

share cyber threat information, operates in the United of Kingdom (UK). CISP is defined as a joint 

industry and government initiative established to share cyber threat information, increase situational 

awareness and reduce its impact on the UK business world. CISP enables members from industries 

and organizations to share cyber threat information in real time in a secure and dynamic 

environment [17]. 

CISP produces a wide range of products: 

▪ Alerts and recommendations on cyber threats, including national and international partners, 

▪ Best practice and guidance documents on common themes, 

▪ Quarterly reports on threat trends, 

▪ Malware and phishing email analysis [18]. 

4. Establishing an Information Sharing Mechanism Between Private Companies in Our 

Country  

Cyber security studies in our country are carried out by the Ministry of Transport and Infrastructure. 

The National Cyber Incident Response Center, operating under the Information Technologies and 

Communication Authority, carries out alarm, warning and announcement activities in order to 

prevent cyber threats, and ensures national and international coordination in preventing cyber 

attacks against critical sectors. 

Establishing a cooperation mechanism where information is shared among stakeholders in our 

country will contribute to the increase of stakeholders' cyber capacity. In our country, it is important 

to create a cooperation model for cybersecurity companies to share cyber threat information in real 

time, in a secure and dynamic environment, to share their knowledge, experience and best practices 

with stakeholders, to develop connections with stakeholders and to establish direct and reliable 

connections with other stakeholders. 

4.1. Adaptation of Cyber Threat Knowledge Based Maslow Theory  

The creation of a model of cooperation among cybersecurity companies in Turkey, will contribute 

greatly to the company of cybersecurity.  

In the cooperation model, first of all, organizations should be aware of the importance of cyber 

threat information and the advantages they can gain if they join a platform where cyber threat 

information is shared. In this study, a new model has been adapted on the necessity and advantages 

of organizations to have cyber threat knowledge. In this context, Maslow's Hierarchy of Needs was 

utilized in order to analyze the cyber threat information gap in an organization. Maslow's theory 

states that by meeting the needs of certain categories, people seek to satisfy higher needs that form a 

hierarchy within themselves, and that individual's personality development is determined by the 

characteristic of the current dominant need category [19]. According to the Maslow hierarchy, it is 

not possible to move to a higher level needs category without fully the needs in a category [19]. 
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Figure 3 Maslow Hierarchy 

The following stages occur by adapting the methodology Maslow uses in the hierarchy of needs to 

the needs of organizations for cyber threat information and the advantages it will provide: 

 

Figure 4 Adaptation of the Maslow Hierarchy 

One of the primary activities of organizations is to prevent threats that arise in cyberspace. In this 

context, organizations should focus primarily on detecting known and reported cyber threats and 

eliminating these threats. In the next stage, it should strive to detect unknown and unforeseen 

advanced cyber threats. In this context, all stages of the Maslow needs hierarchy model, which is 

designed based on cyber threat information, should be implemented by organizations. 

According to this model, organizations must first have knowledge of cyber threats. Having cyber 

threat knowledge is the basis for cybersecurity. In this way, it will be possible to take the necessary 

measures against cyber threats. 

In the second stage, it is necessary to enrich the owned or obtained cyber threat information. 

Organizations need to diversify cyber threat information data sources, examine cyber threat 

information reports and follow security warnings. In this way, it will be possible to detect other 

unforeseen threats by enriching existing cyber threat information. 

In the third stage, interaction and cooperation should be made with other stakeholders/organizations 

after provide the minimum requirements of the previous stage. It is very difficult for an organization 

to combat cyber threats alone. In this context, it will be beneficial to establish an infrastructure that 

will allow data, knowledge and experience sharing among stakeholders. 
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In the fourth stage; organizations need to detect advanced cyberattacks and / or threats. 

Organizations will be able to further increase their cyber capacity and have more effective cyber 

threat information thanks to the information sharing platform. In this way, it will be possible to 

prevent more advanced attacks as well as traditional cyber attacks. 

The fifth stage is; to increase the prestige of organizations and to protect their reputation. 

Organizations that can eliminate cyber threats will be able to increase their reputation in the 

industry and protect their reputation. In addition, organizations that have completed all stages will 

be prepared for possible attacks and gain forward vision in threat analysis for future advanced 

threats. 

5. Conclusion 

It has an important role to share information between organizations in order to take the necessary 

measures against developing cyber threats in real time and quickly. Establishing a cooperation 

mechanism in which cybersecurity companies will participate in our country will significantly 

contribute to the cybersecurity of organizations. There are cooperation mechanisms in the USA and 

Europe through which information sharing on cyber threats. It is considered that it would be 

beneficial to establish a similar mechanism in our country. 

In this way, collecting, storing, distributing and sharing information about the analysis of 

cybersecurity incidents and malware analysis, fighting against cyber attackers and threats 

effectively, taking real-time measures, investigating potential threats, enabling connection with 

different stakeholders, increasing situational awareness and it will be possible to gain foresight in 

threat analysis for future advanced threats. 
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Abstract 

In the next 20 years, there will be an extensive amount of research and development studies on the 

energy storage systems. It is foreseen that in 2040, a capacity of 1095 GW of energy storage system 

will be established around the world and a total of 662 billion dollars of investment will be made. A 

general foresight is that, in 2030 the price of Li-ion batteries will decrease to its half value of 2020 

price. In this study, we describe the working principle of Li-ion batteries via equivalent cell circuit 

model and discuss about the design approach and optimization parameters of Li-ion based battery 

package and battery management system for a single-driver photovoltaic powered electricity car. 

Keywords: Li-ion battery equivalent cell circuit model, Battery package, Battery management 

system  

1. Introduction 

The electric vehicle technology has recently started being very popular in Turkey and all around the 

world with the increment of carbon emission and the prices of petroleum. In this study, we take into 

consideration the photovoltaic powered single-driver  electricity car of İstanbul Technical 

University (İTÜ) as the basis platform for implementing the design procedures of battery package 

and battery management system. Regarding the optimization procedure we applied, it is calculated 

that a 20 kgs of Li-ion battery package should be utilized for fulfilling the requirements of vehicle, 

electricity engine, speed and range requirements. Depending on the battery localization 

configuration, the battery modules are designed appropriately for providing as minimum weight as 

possible and connected to each other with spot welding. The basic design parameters of the vehicle 

will be efficiency and speed and thus the battery package must have high energy capacity, electrical 

insulation with industrial standarts and must be relatively lightweight. Furthermore, it must be fire-

resistant and durable against mechanical impacts up to some specified threshold. By providing these 

aformentioned criterias, it is aimed in this study to manage the conceptual design of a prototype that 

can be easily industrialized. 
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Figure 1 shows the various battery cell materials and compares the storage capacity of specific 

power density versus specific energy density of the battery cells.[1] In this comparison, the storage 

capacity of Li-ion battery cell is significantly relatively higher. Besides, as seen in Figure 2, the cost 

of Li-ion battery cell is in the trend of decreasing and will be expected to be half-priced in 2030 

comparing with its 2020 price.[2] Considering all these arguments discussed above, we decided to 

utilize Li-ion batery in our battery packages. Table 1 below shows the comparison of costs for 

various types of 18650 type cylindirical Li-ion batteries available commercially. The table 1 is 

constructed with a detailed market search and regarding its relatively low price, superior capacity 

and discharge current specifications listed, LG MJ1 type Li-ion battery is chosen to be utilized in 

our design processes in this study. 

Figure 1: Comparison of batteries with various cell 

material [1] 

Figure 2: Comparison of Li-ion battery cost wrt 

years [2] 

Table 1: Comparison of 18650 type Li-ion batteries 

 

2. Working Principle of Li-ion Batteries Via Equivalent Cell Circuit Model  

In figure 3 below, electrochemically inspired equivalent cell circuit model describing the dynamics 

of a Li-ion battrery cell is shown.[3][4] Here, the resistor-capacitor subcircuits are representing the 

diffusion process in the battery cell (R1 – C1 and R2 – C2) while R0 is introduced for the effect of 

internal resistance. OCV represents the open-circuit voltage that is a function of state of charge z(t) 

by which we can define how z(t) varies temporaly in a response to cell input/output current as; 

           dz(t)/dt= -n(t) x i(t) / Q                                (1) 

where n(t) is the Coulombic Efficiency (Charge Out / Charge In) and Q is the capacity of the battery 

cell (Ah or mAh). It is the amount of charge stored between z(t) = 0% and z(t) = 100%. Here, the 

Coulombic Efficiency is around 99% for Li-ion batteries. It is different from Energy Efficiency 

which is around 95% in Li-ion batteries. The difference is due to the heat loss over internal 
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resistance, but charge is not lost. In equation 1, i(t) is the current where i(t) > 0,  dz(t)/dt< 0, n(t) ≈ 1 

in discharging and i(t) < 0, dz(t) / dt> 0, 0 ≤ n(t) < 1 in charging. 

 

Figure 3: Equivalent cell circuit model of the Li-ion battery cell where: SOC (State of Charge) z(t) expressed in 

[%]; dz(t)/dt describes how z(t) changes over time in a response to cell input/output current; OCV = v(t) stands 

for open-circuit voltage and depends on the changes in z(t). Hysteresis term is shown in the model but not taken 

into consideration in this study.[3][4] 

Figure 4 below describes the response dynamics of the Li-ion battery cell to a discharge current.[3][4] 

At first, the cell is at rest and then starts discharging with a constant current. Once the discharge 

current is removed, an instantaneous response of the cell is seen (∆v0). In rest state, the response of 

the cell settles down to a steady-state in approximately 5 time-constant (5xR1C1). In figure 2, only 

one resistor-capacitor subcircuit without hysteresis contribution is taken into consideration in the 

battery cell model equations. In addition to equation 1 defined above, the following equations also 

contribute to the equivalent cell circuit model:   

 

Figure 4: Response dynamics of the Li-ion battery cell to a discharge current (with one resistance-capacitance 

branch without hysteresis term).[3][4] 

diR1(t)/dt = (-1/ R1C1) iR1(t) + (1/ R1C1) i(t)          (2) 

and 

        v(t) = OCV(z(t)) – R1 iR1(t) – R0 i(t)                                            (3) 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

69 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

where equation 2 describes the evolution of current on R1 in the resistor-capacitance branch and 

equation 3 describes how to compute the cell’s terminal voltage. [3][4] However, for the design of 

Battery Management Systems, it is always needed the discrete form of these state equations which 

can be defined as: 

          z[k+1] = z[k] – n[k]  ∆t  i[k] / Q,            (4) 

iR1 [k+1] = exp (- ∆t/R1C1) iR1[k] + (1 – exp(- ∆t/R1C1 )) i[k],           (5) 

and 

     v[k] = OCV(z[k]) – R1 iR1[k] – R0i[k].            (6) 

Here, equations 4, 5 and 6 are the discrete form of the equations 1, 2 and 3, respectively. 

3. Properties of Battery Package 

Figure 5: General electrical circuit configuration of the vehicle 

 

Figure 6:Energy parameters of the 

battery 

In addition to feeding the electric motor that will form the main propulsion power of the vehicle, the 

battery system also feeds electronic systems such as monitor circuit, telemetry circuit, steering 

circuit and headlights in the vehicle; It can also be charged with solar panels and regenerative 

braking. The Battery Management System (BMS) circuits continuously monitor and manage the 

parameters such as voltage, current, temperature and balancing currents of the cells in the battery 

box. Mechanically, EVA foam (polyvinyl acetate) sheet was used to electrically insulate the 

modules and to minimize the risk of fire in case of any short circuit, and the some parts of the 

busbars in the modules were removed for lightening the part. In addition there are switched power 

supply for the circuits inside the vehicle with 12V, pre-charging circuit and resistor to prevent 

sudden high current, fuses and switches for safety, contactor for galvanic isolation, power relays to 

manage switches and circuits, a CAN protocol for communication line and fans for cooling. 

Before deciding on the battery configuration, research has been done on the limiting parameters 

(see Figures 5 and 6 above). Since the power of the vehicle will provided by the electric motor, the 

main factor in the battery pack parameters is the electrical requirements of the engine. Considering 

the restrictive factors such as engine efficiency, vehicle weight, mechanical efficiency of the 

vehicle, maximum speed torque, cost analysis and the space where the battery pack will be placed, 

as well as the battery weight limitations in the race rules, a battery which has capacity of 

approximately 40 Ah and at least 5 kWh of energy was chosen. With the decision to manufacture a 

battery pack with 35 series and 12 parallel configurations, a battery system of 42 Ah, 147V and 5.3 

kWh was obtained. 

4. Module Design 

Battery modules were designed by connecting 9 modules consisting of 4 series and 12 parallel 

battery cells, that is, 48 battery cells in total (see Figure 7). BMS circuits, which will read the 
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voltage, current and temperature values of the batteries and interfere in the batteries by passive 

balancing method in case of voltage unbalance, are mounted on the modules. Phosphor bronze 

(CuSn6) is used in the busbars where the current will pass, due to its high current carrying capacity, 

and 1050 series aluminum is used at the points where the modules are connected to each other in 

series, due to its lightness and fast cooling feature. Also nickel strips are used at the connection 

point of the batteries to the busbar, as they melt and break when excessive current flows and acts as 

a natural fuse and also they are easy to spot. 

  

Figure 7: Front and rear view of modules with 4s12p configuration 

Since the busbars will add a lot of weight to the modules, appropriate discharges are made by 

calculating the width of the busbars that we can use in our modules by using the ampacity values of 

this material. In this way, even at the maximum current that can pass, the lightest busbars were 

obtained without overheating problems. Likewise, the plastic part that we call holder, which will 

hold the batteries, was prepared as light as possible to withstand the weight of the batteries and was 

produced with a 3D printer (see Figure 8). 

              

Figure 8: Weight decreasing calculations in busbar with laser cutting process 

5. Battery Management System 

The battery management system balances the cells by controlling and managing the battery packs 

consisting of one or more cells during charge and discharge. current, voltage, temperature, etc. They 

are structures used in tasks such as measuring and monitoring values and n abnormal situations. 

Battery management system used in tasks such as measuring and monitoring values such as current, 

voltage, temperature, etc., and intervening in abnormal situations. While the slave circuits read the 

voltage and temperature values of the cells, the Master evaluates all the data and carries out the 

balancing process. 
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Due to variables such as usage time and usage conditions in battery packs, cells may be at different 

voltage levels while charging or discharging. In such a case, a cell that reaches full charge voltage 

before the others will prevent the other cells from charging. At this point, our battery management 

system brings the cells to equal voltage levels in several ways. This process is called as balancing. 

Balancing can be examined under two headings as passive and active (see Figure 9).[5] Passive 

balancing is the process of bringing the high voltage cell to the same voltage as the low voltage cell 

by spending energy through resistors. Active balancing is the process of bringing both of them to 

the same level by transferring energy from the high voltage cell to the low voltage cell. We use 

passive balancing method in our BMS. With the LTC 6803 integration in our slave circuits, we 

control the external MOSFETs with internal MOSFETs and discharge them with the help of these 

resistors. We provide visual information by putting a LED on each module in order to see which 

module is active. 

 

Figure 9: Passive and Active Stabilization [5] 

6. Conclusion 

In this study, the conceptual design approach is emphasized by investigating the design stages, 

limiting parameters, electrical and mechanical requirements of the battery pack in photovoltaic 

powered electric vehicles. Concepts for the development of lightweight and high energy density 

battery pack are discussed in terms of the electric vehicle industry. We believe that this study will 

benefit researchers in the field of photovoltaic and other renewable energy industry by raising 

awareness of global environmental problems that are worsening day by day. As a continuation of 

this study, it will be experimentally testing the effectiveness of the suggestions and preliminary 

designs by realizing the application of the aforementioned design approaches. 
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Abstract 

Deep learning algorithms can be thought of as a more complex form of ongoing artificial neural 

networks (ANNs) with much deeper layers. It is a family of algorithms that provides feature 

learning using multilayer neural networks. Unlike ANN, higher level real-time and larger data can 

be processed by using deep learning algorithms, thanks to the developing technology, GPU 

hardware becomes sufficient and deeper algorithms can be trained. Significant advances in natural 

language processing, speech processing and computer vision have been made possible by deep 

learning in recent years. The use of deep learning algorithms together with the image processing 

algorithms used to detect objects from images, in particular, provides very good results in image 

analysis applications. In deep learning methods, they learn the distinguishing features among these 

inputs against multiple inputs. The system should be trained sufficiently in order to perform this 

feature learning process successfully. In this study, deep learning history, deep learning 

architectures and deep learning in various image processing applications in the literature are 

mentioned. 

Keywords: Deep learning, Image processing, Deep learning architectures, Artificial neural 

networks, Feature learning. 

1. Giriş 

Derin öğrenme algoritmaları, süregelen yapay sinir ağlarının (YSA) çok daha derin katmanlara 

sahip olduğu daha karmaşık hali olarak düşünülebilir. Çok katmanlı sinir ağlarını kullanarak 

öznitelik öğrenimi sağlayan bir algoritma ailesidir. YSA’dan farklı olarak, gelişen teknoloji ile GPU 

donanımın yeterli hale gelmesi ve eskiye oranla daha derin algoritmaların eğitilebilmesi sayesinde 

derin öğrenme algoritmaları ile daha yüksek katmanlı gerçek zamanlı ve daha büyük veriler 

işlenebilir haldedir. Derin öğrenme, daha güçlü bilgisayarların, daha geniş veri setlerinin ve daha 

derin ağlar yetiştirme tekniklerinin sonucu olarak popülaritesini ve kullanışlılığını muazzam bir 

biçimde artırmıştır. Özellikle büyük yazılım ve teknoloji firmaları yatırımlarını derin öğrenme 

alanındaki çalışmalara aktarmaktadırlar [1]. Doğal dil işleme, ses işleme ve bilgisayarla görüde son 

yıllarda önemli gelişmeler derin öğrenme ile mümkün olmuştur. Özellikle görüntülerden nesne 

tespit edilmesinde kullanılan görüntü işleme algoritmaları ile birlikte derin öğrenme 

algoritmalarının kullanılması görüntü analizi uygulamalarında oldukça iyi sonuçlar sunmaktadır. 

Kamera kullanımının artması ve kamera görüntülerinden nesne tespitinin tıpkı insan gözü 

görünümü gibi makinelerce anlaşılır olması; makinelerin görüntü işleme uygulamalarında derin 

öğrenme yöntemlerini kullanarak oldukça iyi sonuçlar elde edilmesinde önemli katkı sağlamıştır. 

Bu sayede çok sayıda imge seti derin öğrenme modeliyle, yüksek başarıda sonuçlar ortaya 

koymuştur [2]. Bu çalışmada, derin öğrenme tarihçesinden, derin öğrenme mimarilerinden ve 

literatürdeki çeşitli görüntü işleme uygulamalarında kullanılan derin öğrenme yöntemleri, 

yazılımları ve kütüphaneleri incelenmektedir. 
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2. Derin Öğrenme Kavramı ve Tarihçesi 

Makine öğrenmesi; yapay zekânın temelli ve problem çözümünde belli yöntemler kullanan bir 

kavramdır. Derin öğrenme ise makine öğrenme sınıfından bir yaklaşımdır ve aynı insan beyni gibi 

algılama ve karar verme yetisini bilgisayara kazandırmayı hedefler. Kısaca, makine öğrenmesini 

gerçekleştiren bir tekniktik [3,4]. Derin öğrenme, özellik çıkarımı ve analiz için çok sayıda doğrusal 

olmayan işlem birimi katmanını kullanır. Her ardışık katman girdi olarak, önceki katmandaki çıktıyı 

kullanır [5]. Derin öğrenme, denetimli öğrenme ve denetimsiz öğrenme olmak üzere ikiye ayrılır.  

Derin öğrenme, girdilerin birden çok özellik seviyesinin öğrenilmesine dayanır. Hiyerarşik bir 

yapıda üst ve alt düzey özellikler türetilerek, farklı seviyelerde birden çok seviyede öğrenme 

sağlanır [6]. Derin öğrenme temelde verinin temsilinden öğrenmeye dayalıdır. Eğer bir görüntü 

verisi temsil olarak seçilirse burada görüntüdeki piksel başına yoğunluk değerlerinin bir vektörü 

veya kenar kümeleri, özel şekiller gibi özellikler düşünülebilir. Bu özelliklerin içinden bazıları söz 

konusu görüntü verisini daha iyi temsil etmektedir. Derin öğrenme yöntemlerinin özellik 

çıkarımında etkin algoritmalar kullanması en önemli avantajıdır [7]. 

Ivakhnenko ve Lapa,1966 yılında yayınladıkları çalışmalarında çok katmanlı algılayıcılar ile 

öğrenme algoritması konusuna değinmişlerdir [8] Sonrasında 1979 yılında Fukushima derin 

öğrenme mimarisini çalışmalarında ilk kez yayınlanmıştır. Omurgalılardaki görsel sinir 

sistemlerinden faydalanılarak yapılan bu çalışmada, "denetimsiz öğrenme" ile kendi kendini 

organize eden bir ağ geliştirilmiştir [9]. 1989 yılında yapılan başka bir çalışma her ne kadar ilk 

başarılı derin sinir ağı uygulaması olsa da, eğitim süresinin çok uzun olması, bu başarıyı 

gölgelemiştir [10]. Yine aynı yıl “LeNet” ağı adını verdikleri ağ kullanılarak el yazısı ile yazılan 

rakamların sınıflandırılması konusunda çalışılmıştır [11]. 

Teknolojinin gelişimi ile bilgisayar donanımları daha çok büyük verilerin işlenmesine olanak 

sağlamaya başlamıştır. 2000’li yıllarda "Derin Öğrenme" (deep learning) kavramı ilk kez Aizenberg 

ve arkadaşları tarafından sunulmuştur [12]. 

Derin öğrenme ile ilgili meydana gelen daha birçok çalışmalardan sonra önemli yazılım ve teknoloji 

firmaları bu gelişmeleri önemseyerek derin öğrenme alanında yapılan çalışmalar için bütçe 

ayırmaya başlamışlardır [13]. 

3. Derin Öğrenme Mimarileri 

Yapay sinir ağlarındaki katman sayılarının artırılmasıyla oluşturulan birden çok farklı türde derin 

öğrenme mimarileri bulunmaktadır. Bu mimariler şu şekilde sınıflandırılabilir: 

3.1. Konvolüsyonel (Evrişimli) Sinir Ağları (Convolutional Neural Networks-CNN) 

Çok katmanlı algılayıcılar sınıfından Konvolüsyonel (Evrişimli) Sinir Ağları (ESA), (Convolutional 

Neural Networks-CNN), hayvanların görme merkezinden esinlenilerek geliştirilmiş bir derin 

öğrenme mimarisidir. 2012 yılında ImageNet Büyük Ölçekli Görsel Tanıma Yarışması’nda 

(ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge – ILSVRC) AlexNet algoritmasında 

kullanılmış ve yarışmada birinciliği almıştır. Böylelikle popülerlik kazanan ESA, görüntü işleme, 

doğal dil işleme,ses işleme gibi alanlarda sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. En yüksek başarıyı 

görüntü işleme alanında sağlamasıyla resim tanıma başarısının önemi daha da artan CNN mimarisi 

kullanılan çalışmalar birçok alanda kullanılmıştır  [14].  

Evrişimli sinir ağlarında, hem veriden eğitim ile doğrudan öğrenilen parametreler, hem de veriden 

doğrudan öğrenilemeyen ve önceden çalışma yapan kişi tarafından tanımlanması gereken 

parametreler vardır. Çalışma yapan kişi tarafından tanımlanan parametrelere hiper paremetre adı 

verilir. Hiper parametrelere örnek olarak örneklem sayısı, filtre sayısı, filtre boyutu, aktivasyon 

fonksiyonu, öğrenme katsayısı gibi değerler sayılabilir [15, 16]. ESA mimarisinde bir girdi katmanı, 

evrişim katmanı (CONV), havuzlama katmanı (POOL), tam bağlaşımlı katman (FC) (fully-

connected layer) ve çıktı katmanı olmak üzere beş ana katman mevcutur. Söz konusu bu beş 
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katmanın farklı dizilimleri ile AlexNet, ResNet, Inception, VGG gibi ESA mimarileri meydana 

getirilmiştir. 

2012 yılında Cireşan ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, ESA varyantlarının GPU uygulamaları 

üzerinde durulmuş ve ağları, rakam tanıma (MNIST), 3B nesne tanıma (NORB) ve doğal görüntüler 

(CIFAR10) için veri kümelerini karşılaştırmak üzere kullanmışlardır. Bunun sonucunda MNIST'de 

en iyi ağ % 0,35, NORB’da % 2,53 ve CIFAR10'da % 19,51 tanıma testi hata oranına ulaşılarak 

çalışmanın özellikle görüntü işleme alanında en iyi başarı sağlayan çalışma olduğu görülmüştür. 

Ayrıca GPU ile çalışmanın CPU ile çalışmaya oranla çok daha hızlı olduğu tespit edilmiştir. [17] 

2015 yılında Farfade ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, Derin Yoğun Yüz Dedektörü adlı derin 

öğrenmeye dayalı bir yüz algılama yöntemi önerilmiştir. Çalışmada ESA, geniş açı aralıklarındaki 

yüzleri yakalayabilme başarısı göstermiştir [18]. 

2019 yılında Sarıgül ve arkadaşları hata oranının en aza indirilebilmesi için geri yayılım algoritması 

üzerinde çalışmışlardır. Bu algoritma performansını ölçebilmek için çalışmada 4 deney seti 

kurulmuştur. İlk deneyde doğruluk %55.29 oranında artmıştır. İkinci deney setinde, diferansiyel 

evrişimli ağ adaptasyonu, ImageNet veri setinde AlexNet'in ilk 1 ve ilk 5 test doğruluğunu %5.3 ve 

%4.75 arttırmıştır. Üçüncü deney seti, Diferansiyel CNN modelinin, CIFAR-10 ve CIFAR100 veri 

setleri için en yakın performans gösteren modelden %4.33 ve %7.72 daha yüksek sınıflandırma 

doğruluğu gösterdiği görülmüştür. Dördüncü deney setinde ise VGGney modeli CIFAR10 için 

%93.58 ve CIFAR100 için %75.06’lık doğruluk oranlarındadır [19]. 

2018 yılında Traore ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada kolera ve sıtma patojenlerinin 

mikroskobik görüntülerden tespit edilebilmesi için bir ESA modeli geliştirmişlerdir. Evrişimli sinir 

ağı verisi, eğitim veri setleri için olasılıksal gradyan iniş metodu kullanılmış ve 200 kolera patojeni, 

200 sıtma patojeni olmak üzere toplamda 400 görüntü üzerinden eğitim yapılmıştır. 80 test 

görüntüsü ile yapılan çalışma sonucunda %94 sınıflandırma doğruluğu elde edilmiştir [20]. 

3.2. Tekrarlayan Sinir Ağları (TSA) (Recurrent Neural Network-RNN) 

Jeff Elman tarafından tasarlanan Basit Tekrarlayan Ağ (Simple Recurrent Network-SRN), ilk 

Tekrarlayan Sinir Ağı’dır. Hazırladığı cümle yapısı simülasyonunda kullanılan her bir kelimenin 

isim ve fiil şeklinde kategorilendirme başarılı olmuştur. Ayrıca isimler arasında canlı-cansız 

ayrımları, hatta insan-hayvan, hayvanlar arasında ise avcı-yırtıcı gibi kategorilendirmeler de 

yapılabilmiştir [21].  

TSA girdi verilerini işleme alırken kendi hafızalarından yararlanmaktadırlar ve bu yönüyle ileri 

beslemeli ağlardan farklıdır. TSA mimarisinin tekrarlanan (recurrent) olarak isimlendirilmesinin 

nedeni, bir dizinin her öğesi için (cümledeki kelimeler gibi) aynı görevi önceki çıktılara bağlı olarak 

tamamlamasıdır. TSA eğitiminde; geri yayılım (backpropagation) yapılmalıdır, ancak sinir ağı 

verileri tüm katmanlarda kullanıldığından her bir çıktıdaki gradyan değeri,  yalnızca o anki katmana 

değil bir önceki katmana da bağlıdır. Bu durum kaybolan gradyan problemine sebep olur. Benzer 

şekilde gradyanlar daha büyük ise sonuç da büyüyeceğinden patlayan Gradyan problemi yaşanır. 

İşte bu problemlerin çözümü için Uzun- Kısa Vadeli Hafıza Ağları mimarisi geliştirilmiştir.[22] 

2014 yılında Graves ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, TSA tabanlı bir konuşma tanıma 

sistemi tasarlanmıştır. Bu sistemde ses verilerinin fonetik sunumu olmadan onları direkt metin 

şeklinde sunulması sağlanmıştır [23]. 

2015 yılındaki Karpathy ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada TSA'lar ESA ile birlikte, 

etiketlenmemiş görüntülerde tanımlayıcı üretebilen bir modelde kullanılmıştır. TSA-ESA modeli, 

görüntüdeki nesneleri tanımlayarak, tanımlayıcıların görüntülerdeki konumlarını da bulmayı 

başarmıştır [24]. 
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3.3. Uzun-Kısa Vadeli Hafıza Ağları (LSTM) 

Hochreiter ve Schmidhuber, 1997 yılında, Uzun Kısa Vadeli Hafıza Ağları (LSTM) mimarisini 

sunmuşlardır [25]. LSTM mimarisi; giriş, unutma ve çıkış kapıları olmak üzere 3 adet kapı, blok 

girişi, tek bir hücre (Sabit Hata Döngüsü), bir çıkış aktivasyon fonksiyonu ve gözetleme (peephole) 

birimine sahiptir. Bloğun girişine ve kapılara blok çıktısı tekrarlı bir şekilde uygulanır. Unutma 

kapısı ve zamanlama öğrenme amaçlı gözetleme bağlantısı mimariye eklenerek mimari başarısı 

artırılmıştır. Unutma kapısı, LSTM’in kendi durumunu sıfırlamak için kullanılmaktadır [26-27]. 

LSTM mimarileri özellikle konuşma-metin işleme alanlarında başarılı sonuçlar elde etmiştir. 

Çerçeve tabanlı ses sınıflandırma konusunda yapılan bir çalışmada, TIMIT veri kümesi 

kullanılarak, %70 başarı elde edilmiştir [28]. Sonrasında güncellenen LSTM mimarisi yine aynı veri 

kümesi üzerinde %83 başarı sağlamıştır [29]. CNN ve LSTM algoritmalarını kullanan bir derin 

model oldukça başarılı bir şekilde başka bir çalışmada uygulanmış ve bu sayede insan aktivitelerini 

önceden bilgi kullanmadan sınıflandırma öğrenilmiştir [30]. 

3.4. Kısıtlanmış (Derin) Boltzman Makineleri (RBM) 

Kısıtlanmış Boltzmann Makinesi (RBM), 1986 yılında Harmonium adıyla geliştirilmiştir [31]. 

Uzun bir aradan sonra, 2006 yılında, Hinton ve arkadaşlarının öğrenme algoritmalarında yakaladığı 

hıza bakarak, yine RBM mimarisini önermişlerdir [32]. RBM, Boltzmann Makinalarının bir 

türüdür. Gizli olmayan ve gizli olmak üzere aralarında simetrik bağlantı bulunan iki parçalı 

graflardan meydana gelir. Bir graf içindeki düğümlerde kendi aralarında bağlantı bulunmaz [33]. 

Ancak, Kısıtlamasız Boltzmann makineleri gizli birimler arasında da bağlantı vardır. Kısıtlanmış 

Boltzmann Makineleri, genel Boltzman makine sınıfı içerisinde daha etkili eğitim algoritmalarına 

olanak sağlamaktadır [34]. 

3.5. Derin İnanç Ağları 

RBM yığını olarak tanımlanan Derin İnanç Ağları,  Hinton ve arkadaşlarının çalışmaları ile 

sunulmuştur. Her RBM katmanı bir önceki ve sonradan gelen katmanlarla bağlantılıdır. Buna 

karşın, herhangi bir katmanın düğümleri birbirleriyle yatayda iletişimi bulunmamaktadır. En son 

katman olan bir softmax katmanı ile sınıflandırma veya denetimsiz bir öğrenme için kümeleme 

yeteneğine sahiptir [35]. Görüntü tanıma uygulamalarında Derin İnanç Ağları mimarilerine 

rastlanmaktadır [36-38]. 

3.6. Derin Oto Kodlayıcılar 

Oto-kodlayıcılar (AE) , Diabolo ağı olarak adlandırılırlar. Denetimsiz öğrenme uygulamalarındaki 

yapay sinir ağlarından biridir [39]. AE, bir veri kümesi için boyut indirgeme amacıyla bir temsil 

(kodlama) öğrenmeyi hedefler. AE, girdi verisinin sıkıştırılmış gösteriminden en iyi özelliklerin 

öğrenilmesini hedefleyen bir ileri beslemeli sinir ağıdır [40]. Derin veya yığınlı oto-kodlayıcılar ise 

(DAE), her bir katmandaki çıktıların ardışık katmanın girişlerine bağlandığı AE’lerin çok 

katmanlarından oluşan sinir ağıdır [41]. 

4. Derin Öğrenme Kullanılarak Görüntü Analizi Uygulamaları 

Görüntü işleme uygulamalarında derin öğrenmenin kullanımı sayesinde oldukça iyi sonuçlar elde 

edilmiştir. Görüntü sınıflandırma problemini en aza indirme amaçlı genellikle MNIST veri seti 

kullanılır. MNIST veri seti, eğitim için 60000 ve test için 10000 el yazısı rakamlarından oluşmuştur.  

Bu veri kümesi üzerinde yapılan çalışmalardan en başarılı sonuçlardan kabul edilen Ciresan ve 

arkadaşlarının 2012 yılında yaptıkları çalışma sonucu %0.23 hata oranını yakalamaları olmuştur. 

Çalışmada CNN modeli kullanılmıştır. Genişlik normalizasyonu işlemi, ön işlem olarak 

uygulanmıştır [17].  

Ciresan ve arkadaşlarının 2011 yılındaki çalışmalarında yine CNN modelini kullanarak, görsel 

desen tanıma yarışmasında önemli başarılar elde etmiştir [42]. Yine aynı yıl ICDAR Çin el yazısı 

yarışması ve 2012'de ISBI resim bölümleme yarışmasını kazanmışlardır [43].  
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Geoffrey Hinton ve arkadaşları da benzer sistemlerde ImageNet yarışmasında başarı sağlamıştır 

[44]. Kanser tespitinde büyük boyutlu medikal görüntülerin analizinde kullanılan benzer sistemler 

ICPR ve MICCAI yarışmalarını da kazanmıştır [45]. Le ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, 

havuzlama ve normalizasyon ile birlikte 9-katmanlı bir DAE ile internetten indirilmiş 10 milyon 

görüntü bulunan bir veri kümesi eğitilmiştir. Bu eğitim 3 gün sürmüştür. Sonuçta yüz etiketlemesi 

yapmadan yüz tanıma sistemi etiketleme olmaksızın başarılı bir şekilde yapılmış, hatta kedi yüzü ve 

insan vücudu parçası da tanımlamak bu model sayesinde yapılabilmiştir [46].  

Derin öğrenme algoritmaları nesne tanıma çalışmalarında da oldukça başarı sağlamaktadır.  He ve 

arkadaşlarının Derin kalıntı ağları (deep residual network) kullanılarak yaptıkları bir çalışma 

ILSVRC 2015, ImageNet algılama, ImageNet yerelleştirme, COCO segmentasyon yarışmalarında 

1. olmuştur [47]. Girshick ve arkadaşları, görüntüdeki nesne tespitinde ve ayrımında, R-CNN 

denilen algoritmadan faydalanılmış ve zengin özellikler elde etmişlerdir [48]. Trafikte yayaların 

tespitinde seyrek (sparse) CNN modeliyle geliştirilen denetimsiz öğrenme yöntemi önemli sonuçlar 

ortaya koymuştur  [49].  

Biyomedikal görüntü işleme konusunda da derin öğrenme mimarileri kullanımı başarı sağlamıştır. 

Ayrıca CNN tabanlı algoritmalar, beyin tümörü araştırmalarında büyük MRI verilerinde nesnel 

yorumlamalarda başarı sağlamıştır [50]. Prasoon ve arkadaşları, derin ağ mimarilerini, düşük alan 

diz MRI taramaları üzerinde test etmişlerdir [51]. Zhang ve arkadaşlarının çalışmasında, meme 

kanseri teşhisinde önemli parametrelerden olan SWE (share wave elastography) verisinden iyi-kötü 

huylu tümör tespitinde kullanılacak önem arz eden özelliklerin çıkarımını sağlayan bir derin 

öğrenme mimarisi oluşturulmuştur. Bu model RBM ve PGBM (point-wise gated Boltzmann 

Machine) ile 2 katmanlıdır ve  227 tane SWE verisiyle eğitilmiştir. Bunun sonucunda  %93,4 

doğruluk elde edilmiştir [52].  

5. Derin Öğrenme Kütüphaneleri ve Yazılımları 

Derin öğrenme uygulamalarında çeşitli kütüphane ve yazılımlar bulunmaktadır. Python dilinde 

yazılan Theano Kütüphanesi MILA LAB tarafından geliştirilmiş, GPU desteği sağlaması ve 

matematiksel hesaplamaları kolaylaştırmasıyla dikkat çekmektedir. Yine Python dilinde yazılan 

Caffe Kütüphanesi Berkeley Vision and Learning Center tarafından geliştirilmiştir. Caffe 

kütüphanesi de GPU desteği sunmaktadır. Lua dilinde yazılan Torch Kütüphanesi Ronan Collobert 

vd. tarafından geliştirilmiş, GPU desteği ve kullanıcı ara yüzüyle dikkat çekmektedir. C++ dilinde 

yazılan Digits Kütüphanesi, NVIDIA tarafından geliştirilmiştir. TensorFlow kütüphanesi de Python 

dilinde yazılmış ve Google tarafından geliştirilmiştir. Java dilinde DeepLearning Kütüphanesi ve 

Julia dilinde yazılmış KNET Kütüphanesi derin öğrenme kütüphaneleri arasında yer bulmuştur. 

6. Sonuç 

Derin öğrenme algoritmaları, çok katmanlı sinir ağlarını kullanarak öznitelik öğrenimi sağlayan bir 

algoritma ailesidir. Gelişen teknoloji ile GPU donanımın yeterli hale gelmesi ve eskiye oranla daha 

derin algoritmaların eğitilebilmesi sayesinde derin öğrenme algoritmaları ile daha yüksek katmanlı 

gerçek zamanlı ve daha büyük veriler işlenebilir haldedir. Derin öğrenme ile doğal dil işleme, ses 

işleme ve bilgisayarla görüde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle 

görüntülerden nesne tespit edilmesinde kullanılan görüntü işleme algoritmaları ile birlikte derin 

öğrenme algoritmalarının kullanılması görüntü analizi uygulamalarında oldukça iyi sonuçlar 

sunmaktadır. Kamera kullanımının artması ve kamera görüntülerinden nesne tespitinin tıpkı insan 

gözü görünümü gibi makinelerce anlaşılır olması; makinelerin görüntü işleme uygulamalarında 

derin öğrenme yöntemlerini kullanarak oldukça iyi sonuçlar elde edilmesinde önemli katkı 

sağlamıştır. Bu sebeple yapılan bu çalışmada, derin öğrenme kavramı ve, derin öğrenme mimarileri 

üzerinde durularak, literatürdeki çeşitli görüntü işleme uygulamalarında kullanılan derin öğrenme 

yöntemleri, yazılımları ve kütüphaneleri incelenmiştir. 
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Abstract 

There are three main factors affacting the performance and operating conditions of a photovoltaic 

(PV) system. These parameters are irradiation, temperature and the load profile. In order to obtain 

maximum power, the PV system must be working at a specific point named as Maximum Power 

Point (MPP). In the I-V curve of the system, the product of the current and voltage corresponding 

to this point gives the value of the maximum generated power by the system. Keeping the operation 

point of the PV system at the MPP is provided by the MPP tracking (MPPT) algorithm. In the case 

of fluctuation in irradiation due to partial shading, the MPP of the PV system will shift to a 

different point. Multiple maxima in the P-V curve of the system will challenge the MPPT algortihm 

to keep the operation of the PV system in the MPP. In this study, a modified MPPT algorithm is 

described  for finding the global maximum point of the P-V curve of the system under partial 

shading of the solar modules. 

Keywords: Renewable Energy, Solar Energy, Partial shading, Maximum Power Point Tracking  

1. Introduction 

Currently, MPPT algorithms fall short of finding the correct maximum power point in partial 

shading situations.[1] These algorithms cannot find the global maximum power point, create 

fluctuations in the output voltage and current of the power circuits or operate slowly.[1][2] With the 

proposed algorithm, it is provided to find the global maximum power point accurately and quickly. 

In addition, it has been ensured that high accuracy results are obtained even in cases of partial 

shadowing. In this context, the reasons for the inefficiency of perturb / observe and other 

algorithms, which are widely preferred in the market, in cases of partial shadowing have been 

determined, and a new maximum power point tracker algorithm has been designed to eliminate 

these problems. 

2. Perturb/Observe Algorithm 

One of the most preferred algorithms in the solar energy market is the perturb/observe algorithm. 

The most important feature of this algorithm is to be fast and low cost. In addition, Installation, 

integration into the system and calculation methods are simple for perturb/observe algorithm.[1][2] 
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This algorithm works as a loop in general terms and at each step of the cycle, it tries to find the 

maximum power point by comparing the power value transferred by the solar panel to the system 

with the power value transferred to the system in the previous step (see Figure 1 below).[3] In a 

sense, it tries to find the peak in the solar panel's voltage-power curve. The running speed of the 

algorithm is designed the chosen step size. In cases of partial shading, more than one peak value 

occurs in the voltage-power curve of the solar panel which are global maximum points. In this case, 

the perturb / observe algorithm cannot accurately detect the panel's maximum power point.[3] It 

causes inefficiency due to its low adaptation ability against various shading conditions.[1][2] 

 

Figure 1: Flowchart of Perturb/Observe algorithm[3] 
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3. Proposed Algorithm 

When the working steps of the perturb / observe algorithm are examined, one can conclude that the 

main reason for getting erroneous result is the error of reaching any local maximum power output of 

the solar panel and determining this point as the global maximum power point. This situation causes 

a possibility to stuck on local minimum points. The perturb / observe algorithm is designed to 

terminate at the first peak encountered while navigating the power-voltage graph. Depending on the 

distribution of these peaks on the graph, the efficiency loss caused by the perturb / observe 

algorithm in the system varies. 

One of the most emphasized issues in the designed algorithm is the elimination of the stuck 

problem at the mentioned local maximum power points (peaks in the voltage-power curve). 

Considering the perturb / observe algorithm, it is decided that the solution to this problem is to start 

the search for the maximum power point from a location near the global maximum power point. If 

the perturb / observe function is applied from a point close to the global maximum power point, the 

maximum power point will be correctly determined. In this context, firstly a point close to the 

global maximum power point will be detected and then the perturb / observe function will be 

applied, starting from the duty cycle value corresponding to this point. 

The duty cycle of the switching element of the amplifier in the power stage is increased from 0% to 

100% at certain intervals and the system is operated one turn for each duty cycle. The duty cycles 

and the obtained output powers are matched and stored in the memory. Then the data obtained are 

fit to a second order polynomial as in Figure 2. With this process, it is observed how the system 

reacts in terms of power to variant duty cycles. After the analysis, it has been observed that the duty 

cycle value corresponding to the peak of the created polynomial is close to the maximum power 

point of the system. Which means if the perturb / observe function starts from this duty cycle, the 

value at which the power output stabilizes will be the maximum power point. 

 

Figure 2: A representative voltage-power graph and a fitted polynomial 

In Figure 2, a configuration of this type of behavior, if the perturb / observe algorithm is preferred, 

the power value to be obtained from the solar panel will be at the point marked with "1". The 

polynomial curve adapted based on the data collected by operating the system in different duty 

cycles is also shown in Figure 2. The duty cycle corresponding to the point indicated by "2", where 

the polynomial takes its peak value, will be the initial value of the perturb / observe function. The 

perturb / observe function, which is set to run after the first function, will complete the process by 

performing the climb to the top containing the global maximum point. As can be seen from the 

figure, using the perturb / observe algorithm will cause a loss in efficiency. 
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Figure 3: Flowchart of the proposed algorithm 

When proposed algorithm is processed, the primary purpose is to determine the duty cycle at which 

the perturb / observe function will begin processing. The algorithm works in a loop, that is, every 

time the process ends it starts again. Initially, it is checked whether the perturb / observe function is 

active. Initially, the perturb / observe function will be disabled. In this case, the cycle continues 

until the necessary data is collected to determine the optimum duty cycle. After the sufficient data is 

collected, the mathematical calculation part is started and the obtained data is fit into a polynomial. 

After determining the peak value of this polynomial, the observe / replace function is activated. 
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The perturb / observe function makes decisions by comparing the power value measured in the step 

it is performing with the power value measured in the previous step. In the first run of the function, 

the duty cycle value that it will compare will be the optimum duty cycle determined by the 

polynomial fitting process. The watch / replace function will work in a hill climbing technique 

mentality to detect the maximum point of power. As illustrated in the figure 3, if the power obtained 

from the panel changes more than a certain rate, in other words, if there is a change in the shading 

profile, the watch / change function will be disabled and therefore the whole process will start from 

the beginning. This will allow the system to adapt to unstable environmental conditions. 

4. Results 

Voltage-power behavior of a model with 40 solar cells are illustrated in the figure 4 below. The 

irradiance values of the cells in this system are 600 W / m² for 10 cells, 700 W / m² for 10 cells, and 

1000 W / m² for the remaining 20 cells. Under these conditions, when the perturb / observe 

algorithm and the developed algorithm are operated respectively, it has been observed that the 

perturb / observe algorithm causes a power loss of approximately 30% as illustrated in the figure 5 

below. 

 

Figure 4: MATLAB/Simulink test model 

 

Figure 5: MMPs of the system evaluated by the two different algortihms 
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The test results of the designed algorithm in MATLAB / Simulink environment is illustrated in 

Figure 6. In the figure, the blue line shows the duty cycle and the yellow line shows the power 

obtained from the solar panel. The first quarter second from the operation of the algorithm passes 

with the determination of the optimum duty cycle where the eye / change function will start 

working. After the optimum duty cycle is found, the duty cycle of the switching element is kept 

constant for a period of time to stabilize the system, then the perturb / observe function is activated. 

Unless there is a dramatic change in the amount of power obtained from the system, the eye / 

change function remains in operation. If the change in power value rises above a certain threshold 

value proportionally, the process starts from the beginning by running the first function again. 

 

Figure 6: MATLAB/Simulink analysis 

5. Conclusion 

In this study, it is aimed to examine the deficiencies of the perturb/observe algorithm and to 

eliminate them for increasing the efficiency of solar energy systems under different shading and 

lighting conditions. When solar panels are subjected to partial shading, imbalances occur in their 

voltage-power behavior, as well as multiple local maximum power points occur in the voltage-

power curve of the solar panel. An algorithm that works with much higher accuracy compared to 

existing algorithms has been developed in such cases mentioned. The perturb / observe algorithm 

has been updated to find the maximum power point with high accuracy by the integrated operation 

of two separate functions. While the second of these functions is a visual peak detection function, 

the purpose of the first function is to determine the optimum duty cycle to begin searching for the 

maximum power point. 
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Abstract 

The automotive sector is among the sectors that grow in international competition and have an 

increasing importance for the national economies. In order to progress in a competitive 

environment, it is necessary to accelerate the production processes, to use resources effectively and 

accordingly, it is necessary to increase productivity. The most important resource used to ensure 

continuity in production and increase efficiency is human factor. Ergonomics activities are the most 

important of the efforts to reduce the negative effects of the oppressive order on the worker as a 

result of the increasing mechanization in production with the developing technology. The 

automotive sector is one of the sectors in which rapid and repetitive movements are intense and 

consequently musculoskeletal system disorders are frequently seen. With this study, it is aimed to 

improve the work environment with ergonomic designs by performing an ergonomic risk analysis to 

determine the physical strains experienced by the workers working in an automotive supply industry 

company, and thus to provide a suitable workplace environment for the worker. Ergonomic risk 

levels were determined with the BAUA LMM methods, the results were evaluated and ergonomic 

improvements have been proposed for inappropriate posture and movements. As a result of the 

proposed improvements, the worker's musculoskeletal system disorders have been reduced by 

reducing the ergonomic risk levels of jobs to negligible levels. 

Keywords: Ergonomics, Ergonomic risk analysis, BAuA LMM, Ergonomic improvement 

1. Giriş 

Hızla gelişen teknolojik gelişim ve üretim koşullarına adapte olmaya çalışan insan kaynağını etkin 

bir şekilde kullanmak işletme için büyük önem taşımaktadır. Hızla artan rekabet ortamında üretim 

gücünü arttırmak isteyen işletmeler verimlilik arttırıcı çalışmalar için yeni yöntemler bulmaya 

başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında en büyük artışlardan biri de makineleşme ve otomatikleşme 

olmuştur, ancak zamanla bunun yeterli olmadığı görülmüştür. Çünkü hala insan kaynağının ağırlıklı 

olarak kullanıldığı üretim sektöründe verimlilik sadece makine iyileştirmesi ile değil insan 

faktörünün etkisiyle de değişmektedir (Akyol, 2017). 

Hızla gelişen ergonomi bilimi alanında, insan faktörünün makineler ve gelişen yöntemler karşısında 

öneminin azalmasını engellemek ve çalışan verimliliğini arttırmak amacıyla insanın makine ve 

çevre ile olan etkileşimini inceleyen birçok araştırma yapılmıştır (Özoğul ve diğ., 2017). 

Gelişen teknolojik çalışmalar sonucunda üretim süreçlerinde kolaylık sağlansa dahi birçok alanda 

insan gücüne duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Fiziksel iş yükü yüksek olan işlerde uygun 

olmayan çalışma duruşları ile çalışıldığı taktirde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları muhtemel bir 

sorun olmaktadır (Acar ve diğ., 2019). 

Emek yoğun olarak çalışılan otomotiv endüstrisinde çalışma ortamında yapılan ergonomik 

iyileştirmeler hem çalışanların sağlığı hem de üretim verimliliğinin artışı için oldukça önemlidir. 

Otomotiv sektörü, Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliğine göre tehlikeli işler 
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grubundadır (Tanır ve diğ., 2013). Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları sonucu oluşan maliyet 

yüksektir. 

Uygunsuz çalışma pozisyonu, çalışma ortamı veya aşırı yük kaldırma gibi fiziksel etkenlere maruz 

kalan çalışanlarda Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları meydana gelebilir. Bu tür çalışma 

ortamlarında ergonomik düzenlemeler yapılmadığı takdirde bu rahatsızlıklar artabilir ve sonucunda 

iş gücü kayıpları yaşanabilir. İş gücü kaybı nedeniyle; işçi tedavisi, tazminatı, üretim verimsizliği ve 

kalitesizlik maliyetleri ortaya çıkar. Bu sonuçlar ergonomik çalışmaların en kadar önemli olduğunu 

ortaya çıkarmaktadır. 

Bir otomotiv yan sanayi firmasında uygulanan bu çalışma ile ergonomik fiziksel iş yükü ölçümleri 

yapılarak ergonomik açıdan uygunsuz olan alanlar belirlenmiş ve uygunsuzlukların giderilmesi için 

önerilerde bulunulmuştur. Yapılan iyileştirmeler sonrasında fiziksel iş yükü ölçümleri tekrar 

yapılarak iyileştirme verimliliği hesaplanmıştır. 

2. Bilimsel Yazın Taraması 

Ergonomik risk değerlendirme çalışmaları aşağıda otomotiv sektöründe yapılan çalışmalar ve 

BAUA yönteminden faydalanılarak yapılan çalışmalar olarak iki grup halinde incelenerek 

özetlenmiştir. 

Engström ve Medbo (1997), bir otomobil fabrikasında montaj hattında çalışan bir işçiyi kamera 

yardımı ile kayda almış, OWAS yöntemi ile analizini yapmışlardır. İşçinin %60 iş gücü kaybıyla 

çalıştığını belirlemişlerdir.  

Atıcı ve diğ. (2015), REBA yöntemi ile otomotiv sektöründe kablo üretimi yapan bir işletmede 

uygun olmayan çalışma pozisyonlarının analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz ile çalışanda 

meydana gelen zorlanmalar belirlenmiş ve bu zorlanmaları azaltacak iyileştirmeler önerilmiştir.  

Yetim ve Gündüz (2015), çalışmalarında taşıma kaplarının elle yerleştirilmesinde zorlanmaya 

neden olan çalışma duruşlarının analizi için REBA ve BAUA analiz metotlarından yararlanmıştır. 

REBA ve BAUA ergonomi analiz yöntemlerinin sonuçlarını karşılaştırarak değerlendirmişlerdir.  

Ulutaş ve Gündüz (2017), kablo imalatı yapılan bir fabrikada KİSR ile ilişkili problemler tespit 

etmişlerdir. Belirlenen iki özel iş istasyonunda, Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD) ve REBA 

yöntemleri uygulanmıştır. Bu analizlerin sonrasında, fiziksel risk etmenlerinin iyileştirilmesi için 

yeni uygulamalar geliştirilmiştir. Yapılan düzenlemeler sonrası tekrar analizler yapılarak elde edilen 

sonuçların etkinliği değerlendirilmiştir. 

Ertaş ve Bulut (2017), debriyaj üretimi yapan bir firmanın pres bölümünde yapılan analizler ile 

ergonomik açıdan uygun olmayan durumlar belirlenmiş ve uygunsuzlukların ortadan kaldırılması 

için iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Böylede çalışan ve iş uyumlu hale getirilerek, çalışan 

yetkinliği ve verimlilik arttırılmış, pres üretim sürelerinde ürün bazında %5 iyileştirme sağlanmıştır. 

Sakalar (2018), çalışmasında motor yağı pompası üreten bir firmada montaj hattındaki istasyonları 

REBA yöntemi kullanarak ergonomik açıdan değerlendirmiş, fiziksel iş yükü en fazla olan iş 

istasyonunu tespit etmiş ve en sık görülen kas-iskelet sistemi rahatsızlığını tespit etmiştir. 

Sevimli ve diğ. (2018), pirinç paketleme işinde çalışanların çalışma koşullarının ergonomik risk 

analizlerini yapmıştır. Üretim hatlarında bulunan 6 istasyonun ergonomik açıdan risk analizi REBA 

ve BAUA yöntemlerine göre yapılmıştır. İnceleme sonrası gerekli önlemler alınarak ergonomik 

riskler azaltılmıştır.  

Acar ve diğ. (2019), katı yakıtlı soba üretimi montaj hattında REBA ve BAUA yöntemlerini 

kullanarak ergonomik risk değerlendirmesi yapmıştır. Önerilen iyileştirmeler sonrasında REBA ve 

BAUA skorlarında %70’e varan iyileştirme sağlamışlar ve çalışanlara daha sağlıklı bir çalışma 

ortamı sağlamak için önerilerin maddi boyutunun yerine getirilebilir düzeyde olduğunu 

belirlemiştirler.  
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Taşan ve Felekoğlu (2019), çalışmalarında bir otomotiv yan sanayii fabrikasında ana montaj hattı ve 

taşıma hattında hem proaktif hem de reaktif yöntemleri içeren bütünleşik bir ergonomik risk 

değerlendirme yaklaşımı kullanmıştır. Çalışma kapsamında Cornell Kas İskelet Rahatsızlık Anketi 

(CKİRA), işletmeye özgü ergonomik kontrol listeleri (EKL) ve ergonomik hareket alanı (EHA) 

hesaplaması ile ergonomik risk değerlendirme yöntemlerinden faydalanmışlardır.  

Yüce  (2019), otomotiv servis çalışanlarının yaptıkları işleri inceleyerek ergonomik risk 

değerlendirmeleri yardımıyla ergonomik olarak kendilerine verdikleri zararlar ve risk maruziyet 

seviyeleri incelemiştir. 

Berber (2020), şeker üretimi yapan bir gıda üretim işletmesinin ambalaj, paketleme ve depo sevk 

bölümleri incelemiştir. Ambalaj bölümü için REBA, BAUA, NIOSH ve Snook ergonomik risk 

değerlendirme yöntemleri; paketleme bölümü için REBA, BAUA ve NIOSH ergonomik risk 

değerlendirme yöntemleri ve depo sevk bölümü için de Snook ve BAUA ergonomik risk 

değerlendirme yöntemlerini kullanmış ve çalışma sonunda iyileştirme önerilerinde bulunmuştur. 

3. Yöntem 

Çalışma ortamında ortaya çıkan bazı ergonomik risk faktörlerinin sebep olduğu çalışma duruşu 

bozuklukları iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Uygun olmayan çalışma 

duruşu, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının (İKİSR) temel nedenlerinden biri olarak 

tanımlanmaktadır.  Çalışma duruşlarının analizi ile ergonomik risk faktörlerine ne derecede maruz 

kalındığı belirlenerek yüksek risk taşıyan işler belirlenebilir ve riskli işler için iyileştirici çalışmalar 

yapılarak risk düzeyi azaltılabilir (Sevimli ve diğ., 2018). İKİSR’e sebep olan ergonomik risk 

faktörleri yükün özellikleri, çalışma duruşu, gürültü, titreşim gibi iş ile ilgili olabildiği gibi, kişinin 

yaşı, fiziksel durumu gibi kişiye özgü de olabilmektedir. Ergonomik risk faktörleri tanımlanırken 

risklerin tek tek etkilerinin yanında birleşik etkilerinin de göz önünde bulundurulması gereklidir 

(Taşan ve Felekoğlu, 2019). Ergonomik risk değerlendirmesi yaparken daha çok gözleme dayalı 

yöntemler kullanılmaktadır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde birçok risk değerlendirme 

yönteminin kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntemler, çalışma esnasında kullanılan vücut bölümüne 

ve dikkat aldığı diğer etmenlere göre farklılık göstermektedir (Yener ve diğ., 2019). Bu çalışmada 

otomotiv parçaları üreten bir yan sanayiinde çalışan kişilerin karşılaştıkları ergonomik risklerin 

tespiti için, Almanya İş Güvenliği ve İş Hekimliği Kurumu (BAUA) tarafından geliştirilen yöntem 

kullanılmıştır. 

3.1. Almanya İş Güvenliği ve İş Hekimliği Kurumunun Değerlendirme Yöntemi (BAUA) 

Federal Almanya İş Güvenliği ve İş Hekimliği Kurumu (BAUA) tarafından geliştirilen bu yöntem, 

tutma- kaldırma ve taşıma (HHT) işleri, itme-çekme (SZ) işleri ve manuel el işlerinde (MA) yasal 

zorunlulukları da dikkate alarak zorlanma sınırının  bilimsel ölçütlere göre değerlendirilmesi için 

olanak sağlamaktadır (Yavuzkan ve diğ., 2015). BAUA yöntemi elle yapılan taşıma ve yerleştirme 

işleri veya çeşitli yük kaldırma ve yer değiştirme işlemleri için kullanılmaktadır (Sevimli ve diğ., 

2018).  

Yapılan işin türüne göre dikkate alınan kriterler ve skorlar farklılık göstermektedir. Değerlendirme 

sonucu risk katsayısı hesaplanır. Yöntemin adımları aşağıda ayrıntıları ile anlatılmıştır. 

3.1.1. Tutma, Kaldırma, Taşıma İşleri için BAUA (LMM HHT / LMM-1) Adımları 

1. Adım: Zaman ağırlığı puanının belirlenmesi 

Zaman ağırlığı belirlenirken öncelikle işin tutma işi mi, kaldırma-yer değiştirme işi mi veya tutma-

taşıma işi mi olduğunda karar vermek gerekir (Acar vd., 2019). Kaldırma-yer değiştirme işleri için 

bir gündeki işlem tekrar sayısı, tutma işleri için bir gündeki toplam tutma sayısı, taşıma işleri için 

ise bir günde taşıma işlemi sırasında yapılan toplam yol mesafesi dikkate alınarak zaman ağırlık 

puanı belirlenmektedir (Babalık, 2016). Zaman ağırlık puanları Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1: LMM-1 Zaman ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001) 

Kaldırma ve Yer Değiştirme(<5s) Tutma(>5s) Taşıma(>5s) 

Bir günde 

yapılan iş sayısı 

Zaman 

ağırlığı 

Bir günde 

toplam süre 

Zaman 

ağırlığı 

Bir günde 

toplam mesafe 

Zaman 

ağırlığı 

<10 1 >5 dak. 1 <300 m 1 

10<…<40 2 5<…<15 dak. 2 300<….<1000 m 2 

40<….<200 4 15<….<60 dak. 4 1<…<4 km 4 

200<…<500 6 1<…<2 saat 6 4<…<8 km 6 

500<…<1000 8 2<…<4 saat 8 8<…<16 km 8 

≥1000 10 ≥4 saat 10 ≥16 km 10 

 

2. Adım: A. Yük ağırlık puanının belirlenmesi 

Yük ağılık puanı, işi yapanın cinsiyetine bağlı olarak değişmektedir. İş sırasında aynı ağırlıktaki 

yükler kaldırılmıyor ise, kaldırılan yüklerin ortalama değeri alınmalıdır (Berber, 2020). Yük ağırlık 

puanı Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2: LMM-1 Yük ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001) 

Etken kuvvet (Erkekler için) Yük ağırlık puanı Etken kuvvet (Kadınlar için) Yük ağırlık puanı 

<10 kg 1 <5 kg 1 

10<…<20 kg 2 5<…<10 kg 2 

20<…<30 kg 4 10<…<15 kg 4 

30<…<40 kg 7 15<…<25 kg 7 

≥40 kg 25 ≥25 kg 25 

 

2. Adım: B. Duruş ve yük pozisyonu ağırlık puanının belirlenmesi 

Duruş ve yük pozisyonu ağırlık puanını belirlemek için yükün bedene göre konumu, gövdeden uzak 

ya da gövdeye yakın olması yükü alırken eğilmek veya uzanmak önemlidir (Acar ve diğ., 2019). 

Tablo 3’de duruş ve yük pozisyonu ağırlık puanı gösterilmektedir. 

Tablo 3: LMM-1 Duruş ve yük pozisyonu ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001) 

 Vücut duruşu, yükün pozisyonu 
Konum 

ağırlığı 

 

- Gövdenin üstü dik, döndürülmüyor 

- Yük gövdede- 
1 

 

-Çok hafif eğilme veya üst gövdenin 

döndürülmesi 

- Yük gövdede veya gövde yakınında- 

2 

 

- Aşağıya veya öne fazla eğilme var 

- Öne doğru biraz eğilirken, gövdenin üst 

kısmının döndürülmesi 

- Yük gövdeden uzakta veya omuz yüksekliğinin 

üzerinde 

4 

 

- Öne doğru fazla eğilirken, gövdenin üst 

kısmının döndürülmesi 

- Yük gövdeden uzakta 

- Ayakta konumunu sabit tutabilmek zor 

- Çömelme veya dizlerin üzerine çökme 

8 
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2. Adım: C. Uygulama ve ortam ağırlık puanının belirlenmesi 

Uygulamanın yapıldığı zemin, aydınlatma, tavan yüksekliği, yükün ağılık merkezi değişkenliği gibi 

durumlar uygulama ve ortam ağırlık puanının belirlenmesinde dikkate alınan faktörlerdir (Sevimli 

ve diğ., 2018). Bu faktörlere göre uygulama ve ortam ağırlık puanları Tablo 4’de verilmiştir.  

Tablo 4: LMM-1 Uygulama ve ortam ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001) 

Uygulama koşulları 
Ağırlık 

puanı 

İyi ergonomik koşullar, örneğin yeterli alan, engelsiz çalışma 

alanı, düz-kaymayan zemin, yeterli aydınlatma, tutabilme iyi ve 

kolay 

0 

Hareket etme olanağı sınırlı, ergonomik koşullar kötü. Örnek: 

1.Alçak tavan ve 1,5 m2 den daha az çalışma alanı 2.Düz olmayan 

veya yumuşak zemin nedeniyle ayakta dururken sendeleme, 

düşme olasılığı 

1 

Hareket etme serbestliği çok sınırlanmış ve/veya yükün ağırlık 

merkezinin değişken olması (örneğin hasta taşıma) 
2 

 

3. Adım: LMM-1 Sonuç skorunun belirlenmesi 

LMM-1 risk faktörü; 2. Adımda belirlenen tüm koşulların skorları toplanarak zaman ağırlık puanı 

ile çarpılarak hesaplanır (Denklem 1). 

𝐿𝑀𝑀 − 1𝑅𝑖𝑠𝑘𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü = 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑝𝑢𝑎𝑛𝚤𝑥(𝑌ü𝑘ü𝑛𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑝𝑢𝑎𝑛𝚤 + 𝐾𝑜𝑛𝑢𝑚𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 + 𝑈𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑚𝑎ş𝑎𝑟𝑡𝑙𝑎𝑟𝚤) (1) 

LMM-1 risk faktör değeri Tablo 5’de risk derecesi ve belirlenen risk bölgesine göre alınması 

gereken tedbirler belirtilmiştir. 

Tablo 5: LMM-1 Risk değerlendirme tablosu, BAuA (2001) 

Risk Alanı 
Risk 

puanı 
Değerlendirme 

1  < 10 
Düşük Yük; vücudun fazla yüklenmesi nedeniyle sağlığın kaybedilmesi 

olası değil. 

2  0<…<25 

Biraz Fazla Yük; Az yüklenebilen personel için vücudun fazla 

zorlanması olası. Böyle personel için is düzenlemesinde iyileştirme 

anlamlı olur. 

3  25<…<50 
Epey Fazla Yük; Normal yüklenebilir kişiler için de vücudun fazla 

zorlanması olası. İş düzenlemesi iyileştirme yönüne gidilmeli. 

4  > 50 
Çok Fazla Yük; Vücudun fazla zorlanma yüklenme olasılığı çok yüksek. 

İş düzenlemesinde iyileştirme önlemleri almak şart. 

3.1.2. İtme-Çekme İşleri için BAUA (LMM SZ / LMM-2) Adımları 

1. Adım: Zaman ağırlığı puanının belirlenmesi 

Zaman ağırlığının değerlendirilmesinde bir defada alınan yol (5 metreden az ya da fazla), alınan yol 

5 metreden az ise yapılan toplam iş sayısı, 5 metreden fazla ise günlük toplam alınan yol göz 

önünde bulundurulmaktadır (Yavuzkan ve diğ., 2015). Tablo 6’da zaman ağırlık puanının 

değerlendirme detayları verilmektedir. 
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Tablo 6: LMM-2 Zaman ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001)  

Kısa mesafelerde itme-çekme veya sık sık durarak 

itme çekme (bir seferde <5m) 

Uzun mesafelerde itme ve çekme (bir seferde > 

5m) 

Bir günde yapılan iş Bir günde toplam 

Günlük adet Puan Günlük toplam mesafe Puan 

< 10 1 < 300 m 1 

10<…<40 2 300 m<…<1 km 2 

40<…<200 4 1 km<…<4 km 4 

200<…<500 6 4 km<…<8 km 6 

500<…<1000 8 8 km<…<10 km 8 

>1000 10 >16 km 10 

2. Adım: A. Yardımcı araç ağırlık puanının belirlenmesi 

İkinci adımda itme-çekme işlemi yapılacak iş için kullanılacak yardımcı araç ve itme-çekme 

yapılacak yükün ağırlığına göre yardımcı araç değeri bulunur. Yardımcı araç ve uygulama 

katsayıları Tablo 7’de gösterilmektedir. Yük kaydırılarak, yuvarlanarak veya tabloda belirtilen 

taşıma aracı yardımıyla taşınabilir. Kullanılan araç seçildikten sonra yükün ağırlığı da dikkate 

alınarak puan belirlenir. Farklı ağırlıklarda itme-çekme yapıldığı durumlarda yüklerin ağırlıklarının 

ortalaması alınmalı, farklı gurupta taşıma yapılıyorsa büyük olan grup dikkate alınarak 

değerlendirme yapılmadır (Sevimli ve diğ., 2018). 

Tablo 7: LMM-2 Yardımcı araç ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001)  

 

Yük yardımcı 

araçsız 

yuvarlanıyor 

El arabası 

Tekerlekli 

sehpa 

(yönlendirme 

olanağı 

olanaksız) 

Transpalet, 

kas gücü ile 

çalışan 

forklift 

Manipülatör 

Hareket ettirilecek kütle 

(yuvarlanarak) 

   
 

 

< 50 kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

50 kg<…<100 kg 1 1 1 1 1 

100 kg<…<200 kg 1,5 2 2 1,5 2 

200 kg<…<300 kg 2 4 3 2 4 

300 kg<…<400 kg 3  4 3  

400 kg<…<600 kg 4  5 4  

600 kg<…<1000 kg 5   5  

> 1000 kg      

Kaydırarak 

 
< 10 kg 1 

10 kg<…<25 kg 2 

25 kg<…<50 kg 4 

> 50 kg  

 

2. Adım: B. Hareket hızı ağırlık puanının belirlenmesi 

İtme-çekme işinin hareket hızı ağırlık puanı Tablo 8’de belirtilen şartlara göre belirlenmektedir 
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Tablo 8: LMM-2 Hareket hızı ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001) 

Konum hassasiyeti 

Hareket hızı 

Yavaş Hızlı 

< 0,8 m/s 0,8-1,3 m/s 

Önemsiz: Hareket yolu keyfidir. Yük Yuvarlanabilir veya durması bir 

engelle sağlanır. 
1 2 

Önemli: Yükün yerleştirileceği yer kesin bellidir, buna uyulmalıdır. 

Hareket yolu bellidir, uyulmalıdır. Sık sık yön değiştirilir. 
2 4 

 

2. Adım: C. Beden konumu ağırlık puanının belirlenmesi 

Beden konumu için Tablo 9’da belirtilen konumlara göre değerlendirme yapılır, farklı konumlarda 

çalışıldığında interpolasyon yapılabilir.  

Tablo 9: LMM-2 Beden konumu ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001) 

Beden konumu Ağılık puanı 

 

Beden dik, herhangi bir dönme yok 1 

 

Üst gövde hafif öne eğik veya hafif 

dönmüş (Tek Yönlü Çekme) 
2 

 

Hareket yönünde gövde fazla eğik, diz 

çökme, çömelme 
3 

 

Eğilme ve dönme birlikte 4 

 

2. Adım: D. Uygulama koşulları ağırlık puanının belirlenmesi 

Uygulama koşullarında en çok tekrarlayan işlemin şartlarına bakılır (Tablo 10). İş güvenliğini 

etkilemeyen is konforunu azaltacak etkenler dikkate alınmaz (Sevimli ve diğ., 2018).  

Tablo 10: LMM-2 Uygulama koşulları ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001)  

Uygulama koşulları 
Ağırlık 

puanı 

İyi: Döşeme sabit, düz kaygan değil, kuru; eğim yok; engel yok, tekerlekler, 

makaralar kolay dönüyor, teker yataklarında aşınma yok 
1 

Sınırlı: Döşeme düz değil, kirli, yumuşakça; 2° kadar eğimli; etrafında dolaşılması 

gereken engeller var; tekerler, makaralar pek kolay dönmüyor; teker yataklarında 

aşınma var. 

2 

Zor: Sabit ve sağlam olmayan, kaba taş döşenmiş yol, çukurlar var, kirli: 2°- 5° 

eğim var; taşıma araçlarını harekete başlatabilmek için çok kuvvete gereksinim var; 

makaralar, tekerler kirli, zor dönüyor. 

4 

Komplike, çok zor: Yol üzerinde basamak, merdiven var; eğim 5° den fazla, 

Yukarıda verilen sınırlı ve zor sınıflandırma koşulları birlikte mevcut 
8 
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3. Adım: LMM-2 Sonuç skorunun belirlenmesi 

LMM-2 risk faktörü; 2. Adımda belirlenen tüm koşulların skorları toplanarak zaman ağırlık puanı 

ile çarpılarak hesaplanır (Denklem 2). Sonuç değerlendirmesinde kadınların performanslarının 

erkeklere oranlara daha düşük olduğu varsayımıyla, sonuç kadın çalışanlar için 1,3 faktörüyle 

çarpılır (Sevimli ve diğ., 2018). 

𝐿𝑀𝑀 − 2𝑅𝑖𝑠𝑘𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü
= 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑝𝑢𝑎𝑛𝚤𝑥(𝑌𝑎𝑟𝑑𝚤𝑚𝑐𝚤𝑎𝑟𝑎ç + 𝐻𝑎𝑟𝑒𝑘𝑒𝑡ℎ𝚤𝑧𝚤
+ 𝐵𝑒𝑑𝑒𝑛𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑢 + 𝑈𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑚𝑎ş𝑎𝑟𝑡𝑙𝑎𝑟𝚤)𝑥1,3(𝐾𝑎𝑑𝚤𝑛𝑙𝑎𝑟𝑖ç𝑖𝑛) 

(2) 

LMM-2 risk faktör değeri Tablo 11’de risk derecesi ve belirlenen risk bölgesine göre alınması 

gereken tedbirler belirtilmiştir. 

Tablo 11: LMM-2 Risk değerlendirme tablosu, BAuA (2001) 

Risk Alanı 
Risk 

puanı 
Değerlendirme 

1  < 10 
Düşük yük durumu, fiziksel aşırı yüklenmeden kaynaklanan sağlık 

riskinin ortaya çıkması pek olası değildir. 

2  0<…<25 

Orta yük durumu, daha az esneklik için fiziksel aşırı yüklenme 

mümkündür kişiler. Bu grup için işyerinin yeniden tasarlanması 

faydalıdır. 

3  25<…<50 
Artan yük durumu, normal olarak fiziksel aşırı yüklenme de mümkün 

esnek insanlar. İşyerinin yeniden tasarlanması gözden geçirilmelidir 

4  > 50 
Yüksek yük durumu, fiziksel aşırı yük görünmesi muhtemeldir. İş 

yerinin yeniden tasarlanması gerekli. 

3.1.3. Manuel İşler için BAUA (LMM MA / LMM-3) Adımları  

Orta kuvvette efor ve normal işleri içeren çalışmalar için LMM-3 risk değerlendirme yöntemi 

uygulanır. Bu işler genel olarak orta derece kuvvetle, ayakta yapılan ve bu sebeple bacaklar, sırt ve 

omuzlarda statik yük birikimine neden olan, ayrıca tekrarlı hareketler nedeniyle el ve kol kaslarında 

yüklenmelerin meydana geldiği işlerdir (Yüce, 2019). 

1. Adım: Zaman ağırlığı puanının belirlenmesi 

Bir vardiya süresinde yapılan el işinin toplamda ne kadar sürdüğü hesaplanarak Tablo 12 

kullanılarak zaman ağırlık değeri bulunur. 

Tablo 12: LMM-3 Zaman ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001) 

Proses toplam süresi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zaman ağırlık puanı 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

 

2. Adım: A. Tutma veya taşımaya göre parmak/eldeki kuvvet ağırlık değerinin belirlenmesi 

Yapılan işin tutma veya taşıma olmasına, ortalama tutma veya taşıma süresine ve parmak veya 

ellere yüklenen kuvvet değerine göre Tablo 13 baz alınarak kuvvet ağırlık değeri belirlenir. Yapılan 

işi sahada izleyip videoya çekmek gerekir. İki el ile taşıma yapıldığı durumlarda ağırlık ikiye 

bölünerek her iki el için ayrı hesap yapılır, BAuA (2001). 

 

 

 

 

 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

94 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

Tablo 13: LMM-3 Tutma veya taşımaya göre parmak/eldeki kuvvet ağırlık değerinin belirlenmesi, BAuA (2001) 

Parmak ve/veya eldeki kuvvet 

(tipleri) 

Tutma Taşıma 

Ortalama tutma süresi Ortalama tekrarlanan hareket 

Dakika başına saniye Dakikadaki tekrar sayısı 

  60-31 30-16 15-4 <4 <1 1-4 5-15 16-30 31-60 >60 

Seviye 
Tanımlama ve tipik 

örnekler 
Ağırlık puanı 

Düşük 

Çok Düşük Kuvvet 

Örneğin. düğme 

çalıştırma / 

değiştirme / sipariş 

2 1 0,5 0 0 0,5 1 2 3 

 

Düşük Kuvvet 

Örneğin. malzeme 

rehberliği / eklenmesi 

3 1,5 1 0 0 1 1,5 3 5 

Orta Kuvvet 

Örneğin. küçük iş 

parçalarını elle veya 

küçük aletlerle 

kavrama / birleştirme 

5 2 1 0 0,5 1 2 5 8 

Büyük Kuvvet 

Örneğin. Tornalama / 

sarma / paketleme / 

tutma / tutma veya 

birleştirme / içeri 

bastırma / kesme 

Küçük elektrikli el 

aletleriyle çalışma 

8 4 2 0,5 1 2 4 8 13 

Çok Büyük Kuvvet 

Örneğin. ana kuvvet 

unsuru içeren kesme / 

küçük zımba 

tabancalarıyla 

çalışma / hareketli 

veya tutma parçaları 

veya aletleri 

12 6 3 1 1 3 6 12 21 

Zirve Kuvvet 

Örneğin. sıkma, 

cıvataları gevşetme / 

ayırma / sıkma 

19 9 4 1 2 4 9 19 33 

Yükse

k 

Vurma 

Örneğin baş 

parmağın, elin veya 

yumruğun topuyla 

- - - 1 1 3 6 12 21 

Çalışma döngüsü dikkate 

alınmalı ve kategorilerdeki güç 

puanları işaretlenmelidir. 

Birlikte eklendiğinde (sol ve sağ 

eller ayrı ayrı) bunlar kuvvet 

derecelendirme noktasını 

oluşturur. Toplam puan 

derecelendirme değerlerini 

hesaplamak için daha yüksek 

rakam kullanılmalıdır. 

Kuvvet uygulamasının 

derecelendirme noktaları: 
Sol El: Sağ El: 

 

2. Adım: B. Kuvvet iletimi ve tutuş şartları ağırlık değerinin belirlenmesi 

Yapılan iş esnasındaki kuvvet iletimi ve tutuş şartlarına göre ağırlık puanı Tablo 14 yardımıyla 

bulunur.  
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Tablo 14: LMM-3 Kuvvet iletimi/tutuş şartları ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001) 

Kuvvet iletimi / tutuş şartları Puan 

Optimum kuvvet aktarımı / uygulama / çalışma nesneleri kolay tutulur (örn. Çubuk şeklinde, 

kavrama kanalları) / iyi ergonomik kavrama tasarımı (kulplar, düğmeler, aletler) kolaydır 
0 

Sınırlı kuvvet aktarımı / uygulama / daha büyük tutma kuvvetleri gerekli / şekilli kavramalar yok 2 

Aktarma / uygulama zor tutulması (kaygan, yumuşak, keskin kenarlar) / tutuşun olmaması veya 

sadece uygun olmayan nesnelerin zor tutulması / çalışılması zor nesnele 
4 

 

2. Adım: C. El / kol pozisyonu ve hareketi ağırlık değerinin belirlenmesi 

El/kol eklemlerindeki hareket ve pozisyonlara göre Tablo 15’den uygun değer bulunur.   

Tablo 15: LMM-3 El / kol pozisyonu ve hareketi ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001)  

El / kol pozisyonu ve hareketi Puan 

  

İyi: orta (gevşeyen) aralıktaki eklemlerin pozisyonları 

veya hareketleri / sadece nadir sapmalar 
0 

  

Sınırlandırılmış: ara sıra pozisyonlar veya eklemlerin 

hareketleri sınırında hareket aralıkları 
1 

  

Elverişsiz: Sınırların sınırındaki sık konumlar veya 

eklem hareketleri hareket aralıkları 
2 

 
 

Kötü: eklemlerin hareket aralıklarının sınırındaki sabit 

pozisyonları veya hareketleri / kolların el-kol desteği 

olmadan sabit tutulması 

3 

Tipik pozisyonlar dikkate alınmalıdır. Nadir sapmalar göz ardı edilebilir. 

 

2. Adım: D. İş organizasyon değeri ağırlık değerinin belirlenmesi 

İş organizasyon yapısına göre Tablo 16’dan uygun değer seçilir.   

Tablo 16: LMM-3 İş organizasyonu ağırlık puanının, BAuA (2001) 

İş organizasyonu Puan 

Diğer faaliyetler nedeniyle yük durumunun sıklıkla değişmesi / çok sayıda çalışma operasyonu / 

yeterli iyileşme fırsatı 
0 

Diğer faaliyetler / az sayıda çalışma işlemi / iyileşme süreleri nedeniyle yük durumunun nadiren 

değişmesi yeterli 
1 

Diğer aktivitelerden dolayı hiçbir yük durumu değişimi yok / neredeyse yok / operasyon başına 

birkaç tek hareket / yüksek hat balansı nedeniyle yüksek çalışma oranı ve / veya yüksek parça-iş 

çıkışı / dengesiz çalışma sırası eşzamanlı yüksek yük tepeleri / çok az veya çok kısa iyileşme süreleri 

2 

Tabloda belirtilmeyen özellikler buna göre dikkate alınmalıdır. 

 

2. Adım: E. Uygulama koşulları ağırlık değerinin belirlenmesi 

Özellikle çalışılan ortamın iklim şartları, aydınlatma, gürültü vb. fiziksel risk etmenlerine göre 

Tablo 17’den uygun değer seçilir.   
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Tablo 17: LMM-3 Uygulama koşulları ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001)  

İş organizasyonu Puan 

İyi: ayrıntıların güvenilir şekilde tanınması / göz kamaştırıcı olmaması / iyi iklim koşulları 0 

Sınırlı: göz kamaştırıcı veya aşırı küçük detaylar / taslaklar / soğuk / ıslak / Gürültü nedeniyle 

bozulmuş konsantrasyon 
1 

Tabloda belirtilmeyen özellikler buna göre dikkate alınmalıdır. Son derece olumsuz koşullar altında puanlama 

noktası 2 atanabilir. 

 

2. Adım: F. Vücut postürü ağırlık değerinin belirlenmesi 

Çalışma esnasındaki vücut postürüne ve buna bağlı olarak oluşan zorlanma değeri için Tablo 18 

kullanılır.  

Tablo 18: LMM-3 Vücut postürü ağırlık puanının belirlenmesi, BAuA (2001) 

Postür  Puan 

 

İyi: oturma ve ayakta durma mümkündür / ayakta durma ve Yürüme / 

dinamik oturma mümkündür / gerektiğinde el-kol desteği mümkündür 

/bükülme yoktur / kafa duruş değişkeni / omuz yüksekliğinin üzerinde 

kavrama yok 

0 

 

Kısıtlı: Vücudun hareket alanına doğru hafif eğimli gövdesi / baskın oturma, 

ara sıra ayakta durma veya yürüme / ara sıra omuz yüksekliğinin üzerine 

eğilme 

1 

 

Olumsuz: Gövde açıkça öne eğilmiş ve / veya bükülmüş / baş duruşu ayrıntı 

tanıma konumunda/ kısıtlı hareket serbestliği / özel duruş omuz 

yüksekliğinin üstünde yürüme / sık sık kavrama olmadan / 

3 

 

Zayıf: Gövde ciddi şekilde bükülmüş ve öne eğilmiş / vücut duruşu 

kesinlikle sabit /büyüteçler veya mikroskoplar / şiddetli ile eylemin görsel 

kontrolü başın eğimi veya bükülmesi / sık sık bükme / sabit kavrama omuz 

yüksekliği / sabit vücuttan uzak durma 

5 

Tipik duruşlar dikkate alınmalıdır. Nadir sapmalar göz ardı edilebilir. 

 

3. Adım: LMM-3 Sonuç skorunun belirlenmesi 

LMM-3 risk faktörü; 2. Adımda belirlenen tüm koşulların skorları toplanarak zaman ağırlık puanı 

ile çarpılarak hesaplanır (Denklem 3) (Yüce, 2019). 

𝐿𝑀𝑀 − 3𝑅𝑖𝑠𝑘𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü = 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑝𝑢𝑎𝑛𝚤𝑥(𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸 + 𝐹) (3) 

LMM-3 risk faktör değeri Tablo 19’da risk derecesi ve belirlenen risk bölgesine göre alınması 

gereken tedbirler belirtilmiştir. 

Tablo 19: LMM-3 Risk değerlendirme tablosu, BAuA (2001) 

Risk Alanı 
Risk 

puanı 
Değerlendirme 

1  < 10 
Düşük yük durumu, fiziksel aşırı yüklenmeden kaynaklanan sağlık riskinin ortaya çıkması 

pek olası değildir. 

2  0<…<25 
Orta yük durumu, daha az esneklik için fiziksel aşırı yüklenme mümkündür kişiler. Bu 

grup için işyerinin yeniden tasarlanması faydalıdır. 

3  25<…<50 
Artan yük durumu, normal olarak fiziksel aşırı yüklenme de mümkün esnek insanlar. 

İşyerinin yeniden tasarlanması gözden geçirilmelidir 

4  > 50 
Yüksek yük durumu, fiziksel aşırı yük görünmesi muhtemeldir. İş yerinin yeniden 

tasarlanması gerekli. 
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4. Uygulama ve Öneriler 

Literatürde birçok fiziksel iş yükü risk değerlendirme yöntemi bulunmaktadır. Bu çalışmada 

değerlendirilecek işler tüm vücut kullanılarak ve ayakta yapılan işlerdir. Vücut pozisyonunun yanı 

sıra işin süresi ve uygulama koşullarını da dikkate alarak daha detaylı bir analiz yapabilmemizi 

sağlayan BAuA LMM yöntemi tercih edilmiştir. 

Çalışmada otomotiv yan sanayii olarak çalışan firmanın üretim hattında BAuA (LMM) ergonomik 

risk değerlendirme yöntemleri kullanılarak riskli çalışma alanları belirlenerek iyileştirme 

önerilerinde bulunulmuş, iyileştirme sonrasında değerlendirme yapılarak iyileştirme oranları 

belirlenmiş ve çalışanlar için daha ergonomik bir çalışma alanı sağlanmıştır.  

Öncelikle belirlenen alanlarda çalışanlar gözlenmiş ayrıca videoları çekilerek video kayıtlar 

üzerinden fotoğraf alınarak çalışma sırasındaki vücut pozisyonları detaylı şekilde 

değerlendirilmiştir. 

Yapılan işler değerlendirilmeden önce işin türü belirlenerek LMM-1, LMM-2 veya LMM-3 

grubunda belirtilen tekniklere göre iş yükü değerlendirmesi yapılarak risk skorları bulunmuştur. 

Aşağıda firma içinde değerlendirilen işlerden örnekler iyileştirme öncesi ve iyileştirme sonrası 

skorlarıyla birlikte verilmiştir. 

4.1. Pedal Havşa Açma İşlemi 

Havşa açma, önceden delinmiş deliklere konik veya silindirik yuvalar açma işlemidir. Bu işlem, 

geliştirilmiş havşa matkapları ile gerçekleştirilir. Sol elle parça tutulurken sağ kol gücü ile 

yukarıdan aşağıya doğru hareketle havşa açma işlemi yapılmaktadır. Parçanın arka ve ön yüzeyine 

havşa açıldığı için işlem sırasında parça döndürülmektedir. İşlem sırasında sağ kola 103,6 N / 

9,806=10kg yük etki etmektedir. 

Bu işlemi yapmak için operatör ayakta işlem yapar. İşlemin yapıldığı iş parçası 2kg’ın altında 

olduğundan bu işin risk değerlendirilmesi LMM-3 manuel işler grubuna girmektedir. 

Tablo 20: Pedal havşa açma işlemi risk değerlendirme tablosu (İyileştirme öncesi: LMM-3) 

 

1.adım 2.adım 3.adım 
Risk 

Seviyesi 
Zaman 

Ağırlığı (ZAP) 
A B C D E F Değerlendirme 

1 19 2 3 1 1 0,5 1x(19+2+3+1+1+0,5)=26,5 

3 

Epey 

fazla yük 

 

Yapılan değerlendirme detayı Tablo 20’de gösterilmektedir. Değerlendirmenin ana kriteri bu işlem 

için el-kol-omuz bölgesinde oluşan ergonomik iş yüküdür. Bir vardiyadaki toplam çalışma süresi 1 

saatten az olduğundan ZAP:1 olarak belirlenmiştir. Sağ kol ile yukardan kuvvet uygulanarak 

gerçekleşen işlem için ortalama tutma süresi 50sn/dk olduğundan uygulanan kuvvet ağırlık puanı 

19’dur. Diğer kriterler de tablolara uygun şekilde değerlendirilmiş ve işlemin risk seviyesi “3” 

olarak belirlenmiştir, yük oldukça fazladır. Çalışma ortamının yeniden gözden geçirilmesine karar 

verilmiştir.  
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Tablo 21: Pedal havşa açma işlemi risk değerlendirme tablosu (İyileştirme sonrası: LMM-3) 

 

1.adım 2.adım 3.adım 
Risk 

Seviyesi 
Zaman 

Ağırlığı (ZAP) 
A B C D E F Değerlendirme 

1 3 0 1 1 0 0 1x(3+0+1+1+0+0)=5 

1 

Düşük 

yük 

 

Havşa makinesi için ergonomik iyileştirme çalışmaları kapsamında otomasyon yapılmıştır. 

Makineye yapılan otomasyon sayesinde kol gücü ile işlemi gerçekleştirme prosesi ortadan 

kaldırılmıştır. Malzeme makineye yerleştirildikten sonra manuel start butonuna basılarak işlemin 

tamamlanması sağlanmıştır. Böylece ilk durumda 19 olan uygulanan kuvvet ağırlık puanı 3’e 

indirgenmiştir. Tablo 22’de iyileştirme sonrası LMM-3 risk değerlendirme sonucu verilmiştir. Risk 

seviyesi “1” düşük yük olarak minimize edilmiştir. Ergonomik risk ortamı ortadan kaldırılarak, %81 

iyileştirme sağlanmıştır. 

4.2. Sabit Spot Makinesinde Spot Kaynak İşlemi 

Sabit spot makinesinde spot kaynak işlemi ayakta yapılan orta dereceli manuel iş grubuna 

girdiğinden LMM-3 risk yöntemi ile değerlendirilmiştir. Operatör spot atma işlemini manuel olarak 

yapmaktadır.  

Set parça üretim zamanı toplam 54,4 saniye ve vardiyadaki üretim adedi 216 adettir. Vardiyadaki 

proses toplam süresi 3,2 saat olduğundan ZAP tablo değeri 2’dir. Parça ağırlığında göre yapılan 

ölçümlere göre operatörün maruz kaldığı toplam kuvvvet 10,6 kgf’tir, parça tutulup sağa sola 

hareket ile sıralı şekilde işlem gerçekleştirildiğinden, bu iş LMM-3 gurubunda çok yüksek seviyede 

yük olarak değerlendirilmekte ve  54,4 saniyelik bir tutma işlemi olduğundan kuvvet ağırlık puanı 

12 olarak belirlenmiştir. Değerlendirme detayları Tablo 22’de gösterilmektedir ve değerlendirme 

skoru 46 puan olarak tespit edilmiştir. Bu değere göre risk seviyesi “3”tür ve işlem sırasında oluşan 

yük oldukça fazladır. İşlem gerçekleştirilirken operatörün vücut duruşu uygunsuzdur. 

Tablo 22: Sabit spot makinasında spot kaynak işlemi risk değerlendirme tablosu (İyileştirme öncesi: LMM-3) 

 

1.adım 2.adım 3.adım 
Risk 

Seviyesi 
Zaman 

Ağırlığı (ZAP) 
A B C D E F Değerlendirme 

2 12 2 3 2 2 2 
2x(12+2+3+2+2+2)=4

6 

3 

Epey 

fazla yük 

 

Ergonomik iş yükünü minimum seviyeye getirebilmek için çalışma alanında iyileştirme yapılmasına 

karar verilmiştir. Çalışma alanına manuel proses yerine lineer kızaklı kayar mekanizma, servo 

motor, servo sürücü ve PLC eklenerek kartezyen robotlu sistem getirilmiştir. Operatör parçayı 

makinaya yerleştirdikten sonra butona basacak ve kaynak işlemi otomasyon hareketle 

gerçekleşecektir. Kızaklı jigde üretimin otomasyon sistem ile yapılması sayesinde operatörün maruz 

kalacağı kuvvet ağırlığı günlük 0 kgf'e indirilmiştir. Böylede operatörün vücut duruşundaki 

uygunsuz durum ortadan kaldırılmıştır.  
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Parçayı makineye yerleştirme süresi 38 saniyex216 adet= 0,2saat/vardiyadır ve buna karşılık ZAP 

değeri 1’dir. Uygulanan kuvvet ağırlık puanı 2’ye düşmüştür. Tablo 23’de iyileştirme sonrasında 

yapılan ergonomik risk değerlendirme sonucu gösterilmektedir. Değerlendirme skoru 6’dır ve buna 

göre de risk seviyesi “1”’e düşmüştür. Böylece çalışma ortamının risk seviyesinde %87 oranında 

iyileştirme sağlanabilmiştir. 

Tablo 23: Sabit spot makinasında spot kaynak işlemi risk değerlendirme tablosu (İyileştirme sonrası: LMM-3) 

 

1.adım 2.adım 3.adım 
Risk 

Seviyesi 
Zaman 

Ağırlığı (ZAP) 
A B C D E F Değerlendirme 

1 2 0 1 1 1 1 1x(2+0+1+1+1+1)=6 

1 

Düşük 

yük 

4.3. Pres Hattı Malzeme Çevirme İşlemi 

Pres hatlarında 19 referans parça toplama esnasında operatörler tarafından el ile ters çevirme işlemi 

yapılmaktadır. Vardiyadaki üretim işlem süresi 5 saattir. Buna karşılık ZAP tablo değeri 3 olarak 

belirlenmiştir. 

Tablo 24: Pres hattı malzeme çevirme işlemi risk değerlendirme tablosu (İyileştirme öncesi: LMM-3) 

 

1.adım 2.adım 3.adım 
Risk 

Seviyesi 
Zaman 

Ağırlığı (ZAP) 
A B C D E F Değerlendirme 

3 1 4 1 1 1 1 3x(1+4+1+1+1+1)=27 

3 

Epey 

fazla yük 

 

Ters çevirme işlemi için otomatik çevirme makinesi imal edilmiştir (Şekil 1). Böylece manuel 

yapılan çevirme işlemi ortadan kaldırılarak ergonomik ve daha emniyetli bir çalışma ortamı 

sağlanmış, %100 iyileştirme sağlanmıştır. 

 

Şekil 1: Otomatik ters çevirme makinesi 

4.4. Kaynak Hattında Parça Kutusu Taşıma İşlemi 

Kaynak hattında parça kutu taşıma işi yapan 3 operatör bulunmaktadır. En fazla kutu taşıma işi 

yapan operatör dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılmıştır. Tutma, kaldırma, taşıma işi 

yapıldığı için bu işin risk değerlendirmesi için LMM-1 yöntemi kullanılmıştır. 

 

 

 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

100 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

Tablo 25: Kaynak hattında parça kutusu taşıma işlemi risk değerlendirme tablosu (İyileştirme öncesi: LMM-1) 

 

K
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ğ

ı 1.adım 2.adım 3.adım 

Risk 

seviyesi 
Zaman 

ağırlığı Y
ü

k
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n
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li

li
ğ

i 

K
o

n
u

m
 

U
y

g
u

la
m

a 

k
o

şu
ll

ar
ı 

Değerlendirme 

2,1kg 4 1 3 1 4x(1+3+1)=20 

2 

Biraz 

Fazla Yük 

 

Her bir kutu için yapılan elleçleme süresi 13sn/kutudur. Operatör bir vardiyada 240adet kutu 

tutma/kaldırma/taşıma işi yapmaktadır. Vardiyadaki toplam tutma süresi 52dk’dır ve buna karşılık 

ZAP değeri 4’tür. Yapılan risk değerlendirmesine göre LMM-1 skoru 20’dir (Tablo 25) ve bu skora 

göre bu işlemin risk seviyesi “2” , biraz fazla yük olarak belirlenmiştir. Çalışma ortamında 

iyileştirme yapılmasında fayda olacağı sonucu çıkmaktadır. 

Kaynak hattında kutu taşıma işleminin azaltılması için hatta konveyör sistemi yapılmıştır. Kutu 

konveyör sistemi Şekil 2’de gösterilmektedir. Bu sistem sayesinde operatörün kutu taşıma işlemi 

iptal edilerek riskli ortam ortadan kaldırılmış ve %100 iyileştirme sağlanmıştır. 

 

Şekil 2: Kutu konveyör sistemi 

4.5. Balancer Gun İle Kaynak Prosesi 

Balancer gun ile kaynak işlemi; 30-40 kg ağırlığındaki C veya X şeklindeki gunlar ile manuel 

olarak yapılmaktadır. Operatör spot kaynağı yaparken her harekette gunı itip-çekerek hareket 

ettirmektedir. İtme-çekme işlerinin değerlendirilmesi LMM-2 yöntemine göre yapıldığı için bu 

prosesin risk değerlendirmesi de LMM-2 yöntemine göre yapılmıştır. 

Pres panel parçası jige set edilerek balancer gun ile spot atılmaktadır. Her bir parça üretimi için gun 

15 kez hareket ettirilmektedir. Bir vardiyadaki üretim miktarı 120 adet olduğundan toplam gun 

hareketi 15x120=1.800 frekanstır.  Buna göre ZAP değeri 10’dur. Gun ağırlığı 50kg altında 

olduğundan yardımcı araç puanı 0,5’tir. Üst gövde hafif öne eğik ve hafif dönüş olduğundan beden 

konum puanı 2’dir. LMM-2 yöntemine göre değerlendirme sonucu Tablo 26’da verilmiştir. Diğer 

adımların değerlendirmesi de ilgili tablolara kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak işlemin risk 

skoru 45 olarak belirlenmiştir. Bu göre de risk seviyesi “3” ‘ tür ve ergonomik iş yükü oldukça 

fazladır.  
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Tablo 26: Balancer gun ile kaynak prosesi risk değerlendirme tablosu (İyileştirme öncesi: LMM-2) 

 

G
u

n
 a

ğ
ır

lı
ğ

ı 1.adım  2.adım 3.adım 

Risk 

seviyesi 
Zaman 

ağırlığı 
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k
o

şu
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ı 

Değerlendirme 

35kg 10 0,5 1 2 1 10x(0,5+1+2+1)=45 

3 

Epey fazla 

yük 

 

Riskli çalışma ortamını ortadan kaldırabilmek amacıyla manuel gun yerine robot ile kaynak 

yapılması kararına varılmıştır. Böylece ergonomik iş yükü riski ortadan kaldırılmış ve %100 

iyileşme sağlanacaktır. İyileştirmenin sağlanabilmesi için ilgili birimler ergonomik iş istasyonu 

tasarımı için çalışma başlatmıştır. 

4.6. Palete Bitmiş Ürün Yerleştirme İşlemi  

Kaynak işlemleri tamamlanan parça son aşamada palete yerleştirilmektedir. Parça ağırlığı 5kg’dan 

fazla olduğundan ve tutma, kaldırma, taşıma işlemi olduğundan bu işin risk değerlendirmesi LMM-

1 yöntemine göre yapılmıştır.  

Bitmiş parçanın ağırlığı 9kg’dır ve 1 vardiyada 490 adet parça üretilmektedir. Her bir parçanın 

palete yerleştirme işlemi 5 saniye sürmektedir. Buna göre ZAP değeri 4 olarak belirlenmiştir. Parça 

ağırlığı 9kg olduğu için yük ağırlık puanı 1’dir. Parçayı öne uzanarak ve iterek yerleştirdiği için 

duruş ve yük ağırlık puanı 5 olarak belirlenmiştir. Risk puanı 42’ye karşılık risk seviyesi “3” ‘ tür 

ve ergonomik iş yükü oldukça fazladır (Tablo 27).  

Tablo 27: Kaynak hattında palete bitmiş ürün yerleştirme işlemi risk değerlendirme tablosu (İyileştirme öncesi: 

LMM-1) 
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k
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ı 

Değerlendirme 

9kg 6 1 5 1 6x(1+5+1)=42 

3 

Epey fazla 

yük 

 

Üretim istasyonundaki ergonomik risk düzeyini minimize edebilmek için palete yerleştirme alanına 

manipülatör yerleştirilmiştir. Böylece mekanik kollardan oluşan sıkıştırılmış hava ile çalışan 

manipülatör sistemi sayesinde operatörün parça ile doğrudan teması ortadan kaldırılarak ergonomik 

taşıma imkanı sağlanmıştır. Operasyon operatör tarafından güç harcamadan tamamlanabildiğinden 

iyileştirme sonrası prosesin duruş ve yük pozisyonu ağırlık puanı 2’ye indirgenmiştir. Bir 

vardiyadaki toplam tutma süresi 41 dakika olduğundan ZAP değeri 4’tür. Sonuç olarak risk seviyesi 

“2” biraz fazla yük seviyesine düşürülebilmiştir (Tablo 28). 
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Tablo 28: Kaynak hattında palete bitmiş ürün yerleştirme işlemi risk değerlendirme tablosu (İyileştirme sonrası: 

LMM-1) 
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Değerlendirme 

9kg 4 1 2 1 4x(1+2+1)=16 

2 

Biraz 

Fazla Yük 

5. Sonuçlar 

Çalışma koşullarının ergonomik açıdan değerlendirilmesi gün geçtikçe önem arz etmektedir. 

Ergonomik olmayan çalışma koşulları KİSR oluşum riskini arttırmaktadır. KİSR sonucunda işgücü 

kayıpları ve dolaylı maliyet artışları yaşanmaktadır, bu da iş dünyasındaki rekabet koşullarını 

zayıflatmaktadır.  

Bu çalışmada mevcut durumda çalışanlar gözlemlenmiş, yapılan işlerin BAuA LMM ergonomik 

risk değerlendirme yöntemleri kullanılarak ergonomik risk düzeyleri belirlenmiştir. Birçok işin 

ergonomik risk düzeyi orta ve yüksek çıkmıştır. Sonuçlara göre işletmede ergonomik iyileştirme 

çalışmaları yapılmaktadır, bu çalışmada da 6 iş elamanı üzerinde yapılan iyileştirme 

çalışmalarından bahsedilmiş, iyileştirme çalışmaları sonucunda yeniden değerlendirme yapılarak 

yeni durumun ergonomik risk düzeyleri belirlenmiştir. Önerilen iyileştirmeler sonucunda işlerin 

ergonomik risk düzeylerini ihmal edilebilir seviyelere çekerek çalışanın kas iskelet sistemi 

rahatsızlıklarının azaltılması sağlanmıştır. 

Yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda; çalışan ve iş uyumlu hale getirilmiş, KİSR riski 

minimum seviye çekilerek iş gücü kayıplarının ve buna bağlı verimlilik azalışının önüne 

geçilmiştir. İyileştirmeleri yapıldığı her işin ergonomik risk düzeylerinde minimum %80 iyileştirme 

sağlanmıştır.  
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Abstract 

The covid-19 caused a pandemic that affected in global scale for the world since December 2019. 

Globally, research has focused on issues such as detecting, preventing, mitigating and predicting 

its causes and consequences. Diverse studies limited to specific geographical areas, countries or 

situations, as well as global modeling have been carried out. The models created in the studies 

were able to provide information about the progress of the pandemic and the outcomes it will lead 

to (Benvenuto, 2020). The obtained analytical insight allowed governments to make more accurate 

decisions and make plans for the future (Fang Y. N., 2020). Prior knowledge of upcoming numbers 

in infections also helped in controlling the anxiety, about the pandemic. This study provides an 

analysis of the spread of COVID-19 in five countries, over a five-month period of March-Jul 2020. 

The analysis shows a similar trend for the whole world. Countries which can be associated with 

geographical region and population similarities were studied using the Auto Regressive Moving 

Average (ARIMA) time series model. The ARIMA model analysis results showed that the model 

proved to be accurate for short-term forecasting, while monthly or annual forecasts had large 

errors. The margin of error in the analysis of COVID-19 cases based on countries was observed to 

increase for long term; to a point where a satisfactory forecast could not be made. Updating the 

model frequently with new data proved to produce results, with very small errors. It can be 

concluded that ARIMA model is capable of giving accurate short-term forecast numbers with very 

little errors, on COVID-19 pandemic. 

Keywords: ARIMA, COVID-19, Forecast, Epidemic 

1. Introduction 

1.1. COVID-19 

The COVID-19 is infected which has come from Wuhan in China on December 2019. Spread 

across the globe and within six months led to an unprecedented situation. Since the first report of 

the Corona (COVID-19) has infected millions of people and also provoked as many people, 

according to the World Health Organization (WHO) (WHO, 2020). SARS and MERS corona 

viruses which have been occurred examples, they have not seen as infectious and persistent as 

COVID-19, as is known. Nowadays, there is no clearly cure way or process. Furthermore 180 

countries are suffering from the virus. The virus is extremely infectious in its present form and 

causes death due to respiratory failure. 

In Turkey, cases have started to be reported with the first Covid-19 patient on March of 10th in 

2020. As the severity of the spread of the virus was revealed, partial lockdown was enforced by the 

Government of Turkey in order to control the pandemic. The first isolation was announced and was 

progressively extended on April 10th through to June. Turkey is one of the top ten most affected 

countries in the world and is now the eighth most affected country in the world (Coronavirus 

Update, 2020) Statistical analysis of the pandemic has become a research area in our country, as in 
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most countries. In our present study, we analyzed the Covid-19 pandemic using a very popular time 

series analysis tool. 

1.2. ARIMA 

The Box-Jenkins technique proposed by Box Jenkins is commonly used for analysis of time series 

(Box GE, 1976) This technique involves models of ARIMA applied to the series that are non-

stationary models, but models are rendered stationary with the series difference operation. The basis 

of the Box-Jenkins approach is to select an ARIMA model that, depending on the nature of the data 

considered, contains the most suitable parameter but also limited parameter among the various 

model options. 

The models of ARIMA (p, d, q) are obtained by taking the series difference from the degree of d 

and adding the stabilization process model of ARMA (p, q). In the ARIMA (p, d, q) models, p is the 

Autoregressive (AR) model degree, q is the moving average (MA) model degree, and d is the 

number of differences needed to make the series stationary. If the time series is stationary, the 

ARIMA model is AR (p), MA(q) or ARMA (p, q). (Asteriou & Hall, 2011) 

The rapid spread of the Covid-19 epidemic requires steps to be taken at the right time and some 

immediately. ARIMA is a very useful tool that can provide the early warnings needed. The results 

of such an analysis can give an idea to the government and communities about how and where the 

epidemic is progressing; thus, giving them the opportunity to take necessary measures on time at the 

exact density locations. 

In this study, the number of COVID-19 outbreak cases in the France, Germany, Iran, Italy and 

Turkey between 12.03.2020 and 09.07.2020 were estimated using the Box-Jenkins (ARIMA) 

model. Although the start date of the outbreak varies by country, the common time frame for the 

five countries was taken into account. Forecasts predict that cases will increase as the outbreak 

continues. 

2. Related Works 

Several models have been used in recent studies to predict the incidence, prevalence and mortality 

of COVID-19 in China. Li et al., for example, built a function to forecast the ongoing trend with 

data-based analysis and estimate the size of China's COVID-19 outbreak (Li, 2020). The temporal 

dynamics of the COVID-19 pandemic in mainland China, Italy and France were analysed by Fanelli 

and Piazza (Fanelli, 2020). Wu et al. forecast the spread of COVID-19 to determine the effect of the 

metropolitan-wide quarantine of Wuhan and its neighbors on a national and global scale (Fang X. 

L., 2020). The algorithm based on patient awareness was developed by Wang et al. to estimate the 

mortality rate of COVID-19 in real time, using publicly available data (Zhang, 2017). Accumulated 

confirmed COVID-19 instances can be viewed as data from time series. ARIMA has recently been 

used to model the COVID-19 outbreak dataset to estimate its epidemiological pattern (Benvenuto, 

2020). Finally, Petropoulos and Makridakis have adopted simple time series estimation approaches 

in another study closely related to this study, using models from the exponential smoothing family 

to estimate the number of COVID-19 reported cases on a global scale (Petropoulos & Makridakis, 

2020). The methodology adopted by the IHME COVID-19 health service usage forecasting team 

(Team, 2020) was at the core of statistical modeling, which estimated the strain caused by the 

pandemic in the United States health system by estimating the number of hospital beds, ICU beds 

and ventilators required in the next four months as well as the number of deaths. Similar approaches 

to modeling diseases that occur in cyclical or repeated trends such as seasonal influenza have been 

followed; a number of studies have been published to forecast future outbreaks using time series 

modeling. An ARIMA (Adhikari & Agrawal, 2013) model was built in (Song, ve diğerleri, 2016) to 

estimate the monthly incidence of influenza in China for 2012, whereas a time series prediction 

model (Tempel) for mutation prediction of influenza A viruses was proposed in (Yin, Luusua, 

Dabrowski, Zhang, & Kwoh, 2020). In addition, there are studies that the ARIMA time series 

model is used in the detection of many infectious diseases (U, 1986) (Williamson G, 1999).  
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3. Materials and Methods 

3.1. Materials 

Confirmed COVID-2019 cases were obtained daily from the Johns Hopkins University official 

website (University, 2020) from March 12, 2020 to July 9, 2020, and a time series database was 

created using Microsoft Excel 2019. 

The data set covers the dates of 12 March 2020 and 9 July 2020. It includes information from 

Turkey, Iran, France, Germany and Italy. It contains a total of 13 columns and 598 rows. Columns 

are the parameters country name, date, total number of cases, daily number of cases, total number of 

deaths, daily number of deaths, total number of tests, daily number of tests, smoothed daily number 

of tests, number of cases per million, number of deaths per million, and number of daily deaths per 

million. The total number of tests parameter contains two hundred and seventy null values and is 

not used in the model. 

The model was created in Python language on Jupyter Anaconda. The pandas and numpy libraries 

were used in the analysis of the dataset, while the seaborn library was used in the visualization of 

the dataset. The statsmodels library tools were used to perform tests that had to be performed before 

the ARIMA time series model. The pmdarima library provides the basis of our model with the 

auto_arima function. 

3.2. Methods 

The ARIMA model was built over a period of 120 days (from March 12, 2020 to July 9, 2020). In 

time series analysis, ARIMA models are important techniques that can be used in autocorrelated 

data analysis. These models include the autoregressive (AR) model, the moving average (MA) 

model and the integrated moving average (SARIMA) seasonal autoregressive model (Fattah J).  

Time series should be station-dependent based on mean and variance before analysis. In 

recognizing mean stationarity (Cao S, 2013) and in the Box Cox test, Augmented Dickey-Fuller 

(ADF) is used to understand whether time series according to variance are stationary. Log 

conversion and differences are remedial methods for stabilizing time series for variance and mean, 

respectively (Cheung Y-W, 1995).   

Using the Seasonal-decompose method (StatsModels, 2020), the seasonality of the series was 

examined and no seasonality was observed. The autocorrelation function (ACF) function and the 

partial autocorrelation (PACF) function are calculated in the first issue of the ARIMA model. 

Comparison was made using the officially given daily case, daily death, total case, total death 

parameters for the 5 countries examined. In addition to the column chart expressing the total 

number of cases in comparison of countries, column and line charts expressing the course of the 

daily number of cases by date were drawn.  
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Figure 1: Case, Death, Test Numbers of Five Countries 

The distribution and trend of the charts were examined and is shown in figure 1. In Figure 1, the 

comparison of the total number of cases, the number of deaths and the number of tests for all 

countries is expressed by a line chart. In the chart, blue lines indicate the number of cases, red lines 

indicate the number of deaths, and green lines indicate the number of tests. The horizontal axis 

depends on time, while the vertical axis depends on the total number. 

 

Figure 2: Total Number of Cases on Country Basis 

As a result of examining the slope in the line chart, where all countries coexist, it was found that 

Turkey bears similarities with Germany, especially in the increase in daily cases (Fig 2). As can be 

seen from the figure, the total number of cases on a country-by-country basis varies according to 

time. In countries expressed by lines of different colors, especially Turkey, Italy and Germany seem 

to bear similarities. 
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Figure 3: Correlation Matrix of Parameters in the Dataset 

In addition to graphs showing the daily number of cases and daily deaths of countries, correlation 

matrices examining the relationship of parameters in the dataset were also examined (Fig3). The 

correlation matrix shows the relationship between the parameters of the dataset. In the Matrix, 

values that change in a range of zero and one indicate the strength of the relationship, while positive 

or negative indicate the increase and decrease in the same direction or the increase and decrease in 

the opposite direction. 

The correlation of the other four countries with Turkey was also realized. The Dickey Fuller test 

was used in the total number of cases data of each country to determine the stasis. As a result, it was 

found that Turkey, Iran and Italy did not show stationary, but France and Germany were stationary 

4. Experiment Results 

About eighty percent of the one hundred and twenty values in the data set that will be given to the 

ARIMA time series were used to train the model (97 data) and the remaining part (23 data) was 

used to predict the model.  

As a result of the Dickey Fuller test, Turkey's case number parameter was not stationary when 

examined, its P-value was 0.055 and it had a unit root. After the change was made by taking the 

difference, the Dickey Fuller test showed that it became stationary, the P-value was 0.047, and the 

unit root was not found. Data on the number of cases belonging to Turkey were divided into ninety-

seven and twenty-three. These data were charted separately. The model was created with the 

auto_arima (Alkaline, 2020) function of the Pmdarima Library (Python, 2020). It was determined 

that there was no seasonality in the parameter of this model and that it was a five-month season. 

Then a line chart was drawn in which the predicted data and the data given to the model 

complement each other. Although there was an error rate of 0.07 percent for the first day predicted, 

it rose to 1.84 percent on the last day (Fig4). 

Similarly for Germany, the Dickey Fuller test was applied on case numbers. As a result, it was 

found to be stationary, without a unit root, and the P-value was 0.008. The data set was given to the 

model after separation. Estimating and case number graphs were drawn. The error rate for the first 

day was 0.016 percent, while it rose to 1.86 percent on the last day (Fig5). 
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In the Dickey Fuller test applied to Iran, it was observed that the data was not stationary, that it had 

a unit root and that the p-value was 0.993. When the difference was taken and retested, it was 

realized that it was still not stationary, that it had a unit root and that the p-value was 0.253.After 

that, the second difference was taken and the test was applied. As a result of the second difference, 

it was possible to conclude that the series was stagnant. After the data set was divided, the model 

was created and graphs were drawn. Although the margin of error was 0.15 percent on the first day, 

it was 5.63 percent on the last day (Fig 6). 

As a result of the Dickey Fuller test applied for France, it was observed that the series was 

stationary, there was no unit root, and the p-value was 0.001. The data was divided, the 

corresponding graphs were drawn and given to the model. On the first day, the margin of error was 

0.02 percent, while on the last day it rose to 1.96 percent (Fig 7). 

Finally, in the Dickey Fuller test conducted for Italy, the series was not stationary, the unit root and 

the P-value was 0.11. After the first difference process, it was observed that the series became 

stagnant, there was no unit root, and the p-value was 0.0001. The data set was divided, given to the 

model. As a result of the forecast, the margin of error on the first day was 0.03 percent, and on the 

last day it was 0.8 percent (Fig 8). 

 

Figure 4: Predicted Number of Cases in Turkey   Figure 5: Predicted Number of Cases in Germany 

  

Figure 6: Predicted Number of Cases in Iran  Figure 7: Predicted Number of Cases in France 
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Figure 8: Predicted Number of Cases in Italy 

The figures above represent five countries ' estimates of the total number of cases. The blue line 

refers to the ninety-seven-day actual number of cases, while the green line indicates the result of 

twenty-three-day forecast using the ARIMA time series model. 

5. Conclusion 

As a conclusion, the results of ARIMA model analysis showed that the model was correct for short-

term forecasts; in monthly or annual forecasts it had significant errors. In the study of COVID-19 

cases based on countries, the margin of error has risen to the point that it is not possible to make a 

satisfactory calculation in the long term. Keeping the model up-to-date, that is, feeding it with up-

to-date data, has been found to provide satisfactory results in the short term. It can be concluded 

that in the COVID-19 pandemic, the ARIMA model was able to give short-term forecast numbers 

with very few errors. For short to medium-term forecasting, ARIMA can therefore be considered an 

acceptable model, but the results should be interpreted in a thrifty way. Finally, the continuous 

updating of these results, the addition of interventions and other real aspects and the extension of 

the model to other countries and/or regions will provide more useful and more accurate forecasts. 
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Abstract 

Thermoplastics contain chains and groups within the molecular structure. Molecules have weak 

Van der Waals bonds. In this room they soften under heat. These features are shaped by 

heating. PTFE (Polytetrafluoroethylene) is obtained for the exothermic polymerization of TFE 

(Tetrafluoroethylene) using free radicals. It is a fluoroplastic variety that is difficult to process, 

which is important because of its high molecular weight. PTFE self-lubrication provides the 

possibility of working even in dry conditions in special sealing sealing applications. It cannot cross-

link like pure PTFE elastomers, has a low coefficient of friction and poor wear resistance. It is for 

composites with fillers that need to solve the problem of poor wear resistance of pure PTFE. This is 

for four different filling materials. These are carbon, graphite, bronze and MoS2 

(Molybdendisulfide, MOS). Different formulas were prepared with a filler by keeping the ratio 

constant for the examination of the filling materials according to the abrasion behavior of 

PTFE.  In addition, it is aimed to investigate the lubricant in graffiti abrasion resistance to the 

development of graphite reinforcing compounds with each filler material.  Graphite ratio was kept 

constant in these combinationsPrepared pure and all composite materials are molded at two 

different pressure. See also the wear resistance values of the molding pressure difference. Besides 

abrasion tests, appearance quality and density properties were compared. The PTFE powder used 

in our study is ̴ 500 µm carbon < 45µm,<80µm,>106µm, graphite 40.0-51.5 µm, bronze 25-90 µm 

and MoS2 50 µm sizes. PTFE is under the knowledge of cold pressing and then sintering since it 

will be difficult to process because of its high molecular weight. 

Keywords: PTFE, Abrasion, Graphite, Bronze, Glass Fiber, MoS2 

1. Giriş 

Plastik, moleküllerin yapıda belirli düzen ile sıralanmasıyla oluşan organik maddedir. Plastik adının 

kullanılmasının sebebi, malzemelerin belirli şartlarda plastik kıvam sergilemesidir. 

Floroplastiklerden teflon olarak da bilinen PTFE yüksek erime sıcaklığına (327C°) sahiptir. PTFE 

sentezlenirken kullanılan başlatıcılar PTFE gibi yüksek molekül ağırlıklı polimerlerin mekanik 

özelliklerinde önemli rol oynamamaktadır1. PTFE TFE polimerizasyonu ile sentezlenmektedir. 

Opak, kristal ve sünek yapıdadır. Kimyasal etkilere karşı hemen hemen inert olmaları, yüksek ve 

düşük sıcaklıklarda kararlı yapıda olmaları önemli özelliklerindendir. Ek olarak yüksek derece 

hidrofobik olması, -260C°+260C° sıcaklık aralığında düşük sürtünme katsayısı sergilemeleri, 

elektrik ve ısıl direncinin iyi olması belirgin özelliklerindendir. Moleküler (Şekil 1.) ve morfolojik 

özeliklerinden kaynaklanan bu özelliklerinin yanında PTFE malzemenin dezavantajı düşük aşınma 

direncine sahip olmasıdır. Bu dezavantajı PTFE’ye takviye dolgular ilave ederek ortadan kaldırmak 

mümkündür. PTFE esaslı kompozitlere bir veya birden fazla dolgu ilave ederek aşınma davranışı 

geliştirilebilir. Bu çalışmada PTFE matrisine farklı oranlarda karbon, grafit, bronz ve MoS2 ilave 

edilerek hazırlanan kompozitlerin aşınma davranışları karşılaştırılmıştır. Sabit oranda grafitin herbir 

dolgu ile hazırlanan kompozisyonuyla grafitin yağlayıcı özelliğinin etkisi incelenmiştir. Bu 
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çalışmada saf PTFE ve tüm kompozitleri iki farklı kalıplama basıncı ile soğuk preslenmiştir. 

Kalıplama basıncının farkını inceleyebilmek amacıyla tüm malzemeler teste tabi tutulmuştur. Saf 

PTFE ve kompozitlerin homojenizasyonu ışık mikroskobu ile incelenmiştir. 

 

Şekil.1. Floropolimer-PTFE molekül yapısı. 

PTFE ve kompozitlerinin literatür çalışmalarını inceleyecek olursak; 

Zeng ve arkadaşları (Zeng vd.,2014) MoS2, Al2O3 ,Cr2O3 dolgulu bronz katkılı PTFE 

kompozitinin aşınma direncinin arttırılması amaçlanmıştır.PTFE kompozitinin tribolojik 

özelliklerinin incelenmesi ve uzun ömürlü sızdırmazlık malzemesinin üretimi amaçlanmıştır. 

Aşınma direnci için bronz bazlı PTFE ‘ye Cr2O3 takviyesinin MoS2, Al2O3 dan daha iyi olduğu 

görülmüştür. Tek başına Cr2O3 dolgusunun (Bronz olmadan) iyi bir aşınma direnci vermediği 

görülmüştür. Sürtünme katsayısının kayma mesafesi ile değiştiği görülmüştür. 

Trabelsi ve arkadaşları (Trabelsi vd. 2016) Bronz ve MoS2 dolgulu PTFE kompozitlerinin aşınma 

davranışları kuru ve yağlı koşullar altında karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Kompozitlerin 

yağlamalı koşullar altında sürtünme katsayısı kuru kayma koşullarına göre 3 kat daha azdır. 

Yaday (Yaday vd., 2012) Kuru kayma koşullarında %25 cam elyaf takviyeli PTFE kompozit ve 

%40 bronz takviyeli PTFE kompozitlerinin aşınma parametresi incelenmiştir. Kayma mesafesi ve 

uygulanan yükün aşınmadaki diğer kontrol faktörler arasında önemli olduğu görülmüştür. 

Goyal (Goyal vd., 2012) %5-10 grafit dolgulu PTFE kompozitinin aşınma oranı incelenmiştir. 

Kayma mesafesi arttıkça aşınma oranının azaldığı görülmüştür. 

2. Materyal ve Yöntem 

Çalışmada kullanılan PTFE tozu 500µm boyutlarındadır. PTFE tozu ile birlikte kullanılan dolgular 

ise karbon < 45µm,< 80µm, > 106µm, grafit 40.0-51.5 µm, bronz 25-90 µm ve MoS2 50 µm 

boyutlarındadır. Daha önce yaptığımız proje ve literatür taramalarından yararlanarak numunelerin 

katkı oranları tasarlanmıştır. 

PTFE tozu ve dolgu malzemeleri belirlenen oranlarda tartılarak mekanik karıştırıcı ile karıştırılarak 

hazırlandı (Şekil 2.). 

 

Şekil 2. Bronz dolgulu (K-4) ve bronz + grafit (K-5) dolgulu hazırlanan PTFE kompozit karışımı. 

K-4 
K-5 
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Ardından yine belirli oranda Etoh ile malzemelerin granülasyonu sağlandı (Şekil 3.). Bu adım saf 

PTFE ve her kompozisyon için uygulandı. Kalıplama işlemine geçmeden önce pellet formuna gelen 

malzemeler 12 saat boyunca 100C° de kurutulup oda sıcaklığına soğutuldu. 

 

Şekil 3. Bronz takviyeli PTFE malzemenin granülasyon işleminden önceki karışım hali ve pellet formu karışım 

görüntüsü. 

Aşınma testleri pin-on-disk aşınma düzeneği kullanılarak çelik yüzeye karşı 30N yük altında  

gerçekleştirildi.(Şekil 4.) 

 

Şekil 4. Pin-on-disk aşınma test düzeneği. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Şekil 5’de, 50 ve 100 bar presleme basıncı altında bekleme yapılarak (5 dak.) ve bekleme 

yapılmadan, ayrıca ön işlem esnasında ETOH uygulanarak ve uygulanmayarak üretilen politetra-

flor-etilen (PTFE) polimerinin sürtünme katsayısı sonuçları verilmiştir. Ön işleme esnasında 

ETOH’un etkisi incelendiğinde sürtünme katsayısının etkilenmediği belirlenmiştir. Genel olarak 

sürtünme katsayısının 0.21 ile 0.23 arasında değiştiği belirlenmiştir. Presleme esnasında uygulanan 

basıncın etkisi incelendiğinde ise basıncında sürtünme katsayısını etkilemediği belirlenmiştir. 

Presleme esnasında bekletmenin etkisi düşük presleme basıncında etkili olmuştur. 50 bar presleme 

basıncı altında uygulanan bekletme süresi sürtünme katsayısını artırmıştır.  

K-4 K-4 
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Şekil 5: Saf PTFE ait ön işlemde ETOH kullanımının ve kalıplama basıncının sürtünme katsayısına etkisi. 

Şekil 6’da 50 ve 100 bar presleme basıncı altında PTFE polimeri ile PTFE kompozitlerinin 

sürtünme katsayısı sonuçları verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi PTFE polimerine ilave edilen 

grafit, karbon, bronz ve MoS2 gibi katı yağlayıcıların sürtünme katsayısının azalmasında etkili 

olduğu belirlenmiştir. En yüksek sürtünme katsayısı 50 bar presleme basıncı altında %20 karbon 

katkılı PTFE kompozitinde elde edilirken en düşük sürtünme katsayısı 50 bar presleme basıncı 

altında %5 grafit katkılı PTFE kompozitinde elde edilmiştir. Grafitin plakalı yapıya sahip olması ve 

kendinden yağlamalı özelliğe sahip olması sürtünme katsayısının azalmasına sebep olmuştur. 

Presleme basıncının etkisi incelendiğinde ise kullanılan katkı malzemelerine göre değişiklik 

gösterdiği belirlenmiştir. 

 

Şekil 6: Kompozitlerin sürtünme katsayısına basıncın etkisi 

Şekil 7’da ise presleme esnasında bekletme yapılmadan üretilen PTFE ve PTFE kompozitlerin 

sürtünme katsayısı sonuçları verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 20Bronz/5Grafit ve 

20MoS2/5Grafit kompozitleri hariç genel olarak artan presleme basıncı ile sürtünme katsayısının 

arttığı belirlenmiştir. Katkıların etkisi incelendiğinde ise PTFE polimerine ilave edilen katkıların 

yüksek presleme basıncı altında sürtünme katsayılarının katkısız PTFE polimerinden daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. Kullanılan katkılar içerisinde en düşük sürtünme katsayısı 50 bar basınç 

altında 0.13 değeri ile 5Grafit katkılı PTFE kompozitinde elde edilmiştir.  
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Şekil 7: Kompozitlerin sürtünme katsayısına basıncın etkisi. 

4. Sonuç 

PTFE polimerine ilave edilen farklı türdeki katı yağlayıcılar, PTFE polimerinin hem sürtünme 

katsayısı hem de aşınma oranının azalmasında önemli rol oynamıştır. Çalışmada aşınma dayanımı 

değeri, 2E-4 - 6E-4 mm3/Nm altında ve sürtünme katsayısı değeri, 0,1 - 0,25 aralığında bulmak 

hedeflenmiştir. Kullanılan katı yağlayıcılar arasında, en düşük aşınma oranı, karbon katkılı PTFE 

kompozit numunelerde elde edilmiştir. Ancak karbon katkılı PTFE kompozitlerin sürtünme 

katsayısı grafit katkılı PTFE kompozitlerin sürtünme katsayısından daha yüksektir. Bilindiği gibi 

grafit, birbirine zayıf Van der Waals kuvvetleri ile bağlanmış ince paralel düzlemler (grafen) 

oluşturan altıgen halkalardan oluşan tabakalı yapıya sahip katı bir yağlayıcıdır. Kayma süresince, 

sürtünme kuvvetleri grafit partiküllerinin kayma yönünde hizalanmasına sebep olmaktadır. Grafen 

plakaları arasındaki zayıf bağ kayma yönünde düşük kayma gerilmelerine neden olurken kayma 

yönüne dik yönde yüksek basma dayanımı sağlamaktadır. Düşük sürtünme katsayısı ve grafitin 

yüksek yük taşıma kapasitesi grafit katkılı PTFE kompozitlerin kuru kayma şartları altında aşınma 

performansının artmasında etkili olmuştur. Disk resimleri incelendiğinde, yüzeyde transfer film 

tabakasının (TFT) oluştuğu görülmektedir. Oluşan bu transfer film tabakası disk ve pim arasındaki 

teması keserek sürtünme katsayısı ve aşınma oranının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. 

Xintao ve arkadaşları (Xintao 2008)  tarafından yapılan çalışmada da sürtünme katsayısının ve 

aşınma oranının kontrol edilmesinde politetrafloretilen (PTFE) ve grafit katkılarının en önemli katı 

yağlayıcılar olduğu belirtilmiştir.  
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Abstract 

In order to minimize the dynamic destructive effects that occur during an earthquake and to reduce 

the seismic risk, the soil and structure should be designed impeccably in terms of engineering. The 

most important of this design is determining the periods of the soil and structures. In terms of 

resonance, it is imperative to keep the soil and building period away from each other. In light of 

this information, it enables the building height and number of floors to be designed in advance in 

microzonation planning. Determining the building period by the microtremor method is a fast and 

non-destructive approach. In this study, a 6-storey building that was not designed (before 1999) in 

line with the current earthquake regulations province was examined. In this structure, at least 30 

minutes microtremor measurements were performed on each floor from the basement to the sixth 

floor. At the same time, one-hour measurements were applied to determine the dominant period of 

the soil around the building. A 0.05-20 Hz band-pass filter was applied to the noise data to 

eliminate artificial effects and the data were evaluated by applying the SESAME criteria. In this 

study, it was aimed to determine the period values of the soil and the building. Dominant period 

and amplification factors were calculated with the Horizontal/Vertical Spectral Ratio (HVSR) 

technique named as Nakamura method. Indoor microtremor results performed on each floor show 

that the period of the building is approximately 0.33 second, and the measurement taken in the field 

shows that the period of the soil is approximately 2.85 second. It was observed that the 

amplification factor increased as the number of floors gradually increased from the basement to the 

sixth floor. Besides, it is seen that the period calculations performed practically from the building 

number of floors are not realistic. 

Keywords: Microtremor, structure, period, dominant frequency, HVSR. 

1. Introduction 

As earthquake waves travel from the hypocenter to the surface, they spread at different velocities 

depending on the geological characteristics of the layer. The earthquake waves that progress in 

compact units travel fast, while the travel time of seismic waves slows down in loose units. This 

causes the structure on loose units to vibrate longer than normal cases. Yalcinkaya (2010) stated 

that soil layers act as a filter for seismic waves and that while seismic waves at some frequencies 

are damped, they are amplified at some frequencies. This situation shows that the soil should be 

modeled well in terms of engineering. 

It is imperative that the soil and engineering superstructure are designed correctly to avoid an 

earthquake risk. The resonance effect is one of the issues to be considered while designing the 

building. Resonance situation can be explained as the periods of the soil and the building overlap 

with each other. For this reason, microzonation studies to be applied especially in areas to be 

opened to new development are very valuable. Since changing the dominant period of the soil is 

very costly, it is more feasible to design a structure with a period suitable for the soil. In this way, 

before the building is designed, information can be obtained about which features will be more 

appropriate to the building. 
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Studies on structural health are increasing every year. The step of installing seismic recorders on the 

structure to understand the dynamic behavior of the structure during an earthquake and the possible 

damage to the structure after a major earthquake is an important issue of building health. Turkey 

Earthquake Building Regulations (2019) has been made mandatory by the establishment of seismic 

sensors in high-rise buildings and related monitoring (Ates ve Uyanık, 2019). It is possible to 

determine the period of the building from the noise record with the seismic sensors installed in the 

building (Karabulut, et al. 2009). Keceli and Cevher (2018) examined the dominant period 

relationship between soil and structure using microtremor measurements in different structures built 

on different dates. This study, it is aimed to determine the period of a six-storey building built 

before 1999 by microtremor method. The average period of the building was determined by 

measuring on each floor with this motivation (Figure 1). In order to investigate the resonance effect, 

the period of the soil was determined by measurements applied outside the building. In light of this 

information, the resonance effect of the building and the period of the soil has been investigated. 

 

Figure 1: An example of microtremor measurements conducted on each floor. 

2. Method 

Microtremors defined vibrations with amplitudes of 0.1-1 micron and periods ranging from 0.05 to 

2 seconds. Nakamura (1989) showed that parameters such as dominant frequency and amplification 

factor can be calculated using three-component noise recording. The single-station microtremor 

method (Nakamura, 1989) is widely used in the assessment of local soil conditions (Pamuk et al. 

2017; 2019). Despite some scientific assumptions for its use on the soil, this method has been 

conducted on the building. The ratio of the square root of the sum of the squares of two horizontal 

components to the vertical component is defined as the H/V spectral ratio (Equation 1). The 

evaluations were applied with GEOPSY software (http://www.geopsy.org/). The 50 or 25-sec 
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windows were used in the evaluations and the data were filed with a cosine filter with a 10% 

operator to prevent the Gibbs/trend effect (Ozer, 2019). Then, calculations were made by passing 

from the time environment to the frequency environment with the fast Fourier transform (Figure 2). 

𝐻𝑉𝑆𝑅 = √(𝑁𝑆2 +𝐸𝑊2) 𝑉⁄                                            (1) 

 

Figure 2: A sample image of the evaluation conducted with the GEOPSY algorithm 

3. Results 

In this study, it is aimed to determine the periods of the building and soil by using microtremor 

method in the building and in the area that symbolizes the soil on which the building sits. Despite 

some scientific hypothesis for the HVSR method use on the soil, this method has been conducted on 

the building in this study. In addition, the extent to which the structure periods calculated with 

classical empirical correlations are compatible with actual measurements is examined. First of all, a 

one-hour microtremor measurement was used in an area that symbolizes the soil on which the 

building sits, and the dominant period of the soil was determined. In the analysis, it can be said that 

the soil has a nearly flat H/V curve and is compact soil. Furthermore, the dominant period and 

amplification factor of this soil were calculated as 2.85 sec and 2.0, respectively (Figure 3). 
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Figure 3: H/V curve calculated by Nakamura method for free-field observation. Each colour curve shows the 

selected window, the thick black line indicates that the average of the H/V spectra. The dashed line shows the 

standard deviation. The pink lines indicate the unreliable area. Abbreviations: P: Period, A: Amplification 

Factor. 

Then, the microtremor measurements were carried out according to the conditions during the 

measurement for at least 30 minutes on each floor. The measurements conducted at different floors 

show a fixed period value at each floor. Accordingly, the dominant period of the building was 

calculated as 0.33 seconds (Figure 4-9). Another important observation is that as the number of 

floors in the building increases, HVSR values boost. Besides, while the HVSR values are 2.5 on the 

first floor, this value increases up to 19 on the 6th floor (Figure 4 and Figure 9). 

 

Figure 4: H/V curve calculated by Nakamura method for 1st floor. Each colour curve shows the selected window, 

the thick black line indicates the average of the H/V spectra. The dashed line shows the standard deviation. The 

pink lines indicate the unreliable area. Abbreviations: P: Period, A: Amplification Factor. 

P=0.33 sec 

A=~2.5 

P=2.85 sec 

A=~2.0 
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Figure 5: H/V curve calculated by Nakamura method for 2nd floor. Each colour curve shows the selected window, 

the thick black line indicates that the average of the H/V spectra. The dashed line shows the standard deviation. 

The pink lines indicate the unreliable area. Abbreviations: P: Period, A: Amplification Factor. 

 
Figure 6: H/V curve calculated by Nakamura method for 3rd floor. Each colour curve shows the selected window, 

the thick black line indicates that the average of the H/V spectra. The dashed line shows the standard deviation. 

The pink lines indicate the unreliable area. Abbreviations: P: Period, A: Amplification Factor. 

P=0.33 sec 

A=~6.0 

P=0.33 sec 

A=~5.8 
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Figure 7: H/V curve calculated by Nakamura method 4th floor. Each colour curve shows the selected window, the 

thick black line indicates that the average of the H/V spectra. The dashed line shows the standard deviation. The 

pink lines indicate the unreliable area. Abbreviations: P: Period, A: Amplification Factor. 

 

Figure 8: H/V curve calculated by Nakamura method for the 5th floor. Each colour curve shows the selected 

window, the thick black line indicates the average of the H/V spectra. The dashed line shows the standard 

deviation. The pink lines indicate the unreliable area. Abbreviations: P: Period, A: Amplification Factor. 

P=0.32 sec 

A=~15 

P=0.32 sec 

A=~17 
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Figure 9: H/V curve calculated by Nakamura method for the 6th floor. Each colour curve shows the selected 

window, the thick black line indicates that the average of the H/V spectra. The dashed line shows the standard 

deviation. The pink lines indicate the unreliable area. Abbreviations: P: Period, A: Amplification Factor. 

Keceli and Cevher (2018) emphasized that according to the signal analysis, the soil period interval 

between seconds highlighted in equation 2 is in the resonance risk zone (0.5-1.5) for the number of 

building floors. In this formula, T and Tz indicate the building and soil dominant periods; 

respectively. In simple terms, it means that the building should resonate in these values interval. 

T= (0.5-1.5) Tz       (2) 

when Tz = 2.8-sec information obtained in this study is used; it is thought that the structures will 

resonate with periods ranging from 1.4 to 4.2 seconds. 

Depending on the periods, mass, and dimensions (height, width, length) of the buildings, equation 3 

can be used (Chun et al., 2000, Chiauzzi et al., 2012; Anastasia et al., 2013; Keceli and Cevher 

2018). Here: H is the building height; D is the building size. 

𝑇 =
0,09𝐻

√𝐷
        (3) 

In this study, assuming D = 16 and H = 17 meters, the period of the building is found as 0.38 

seconds. This value is very close to the period obtained as a result of this study using microtremor 

measurement and it is a successful approach. 

Wasti (2015) stated that equation 4 can be used as an alternative in structures smaller than 12 floors 

in frame type flexible reinforced concrete buildings according to the Uniform Building Code 

(1985). This approach is often used by engineers in the field due to its ease of calculability. 

T=CN=0.1N      (4) 

The building period in a six-storey structure according to equation 4 is approximately 0.6 sec. This 

approach is far from the results conducted with the microtremor method and it is not a successful 

approach. 

4. Discussions and Suggestions  

It is aimed to determine the period of the building and soil in a structure built before 1999 with the 

help of the microtremor method. Besides, the resonance effect was investigated using the dominant 

period values. In the evaluations conducted by using SESAME criteria, the period of the soil was 

calculated as 2.85 seconds and the period of the building as 0.33 seconds, and it is thought that the 

structure will not resonate. Also, building periods were calculated with the help of classical 

P=0.32 sec 

A=~19 
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empirical approaches and compared with the period values obtained in this study. The approach 

calculated as floor number/10 is considered to be unrealistic. 

Especially in areas that will be opened to new construction, the period of the soil and its 

amplification effect should be calculated specifically for each building site. Determining the 

properties of the buildings to be constructed in the relevant area utilizing field-specific resonance 

analysis will play an important role in reducing earthquake damages. 

Acknowledgments 

The equipment is provided by the Earthquake Research Center of Ataturk University, Erzurum. The 

GEOPSY code (SESAME, 2004) is used to calculate the soil features.  

5. References 

Anastasia, K.E. & Athanasios, I.K. (2013). Correlation of Structural Seismic Damage with 

Fundamental Period of RC Buildings Open Journal of Civil Engineering, 3, 45-67. 

Ates, E. & Uyanık, O. (2019). Ground and Structural Interaction using Geophysical Methods, 

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 23, 46-60. 

Chiauzzi, L., Masi, A., Mucciarelli, M., Cassidy, J.F., Kutyn, K., Traber, J., Ventura, C. & Yao, F. 

(2012). Estimate of Fundamental Period of Reinforced Concrete buildings: Code Provisions vs. 

Experimental Measures in Victoria and Vancouver (BC, Canada), 15WCEE. 

Chun, Y.S., Yang, J.S., Chang, K.K. & Lee, L.H. (2000). Approximate Estimations of Natural 

Periods for Apartment buildings with Shear-Wall Dominant Systems:12WCEE. 

GEOPSY software, http://www.geopsy.org/. 

Karabulut, S., Ozel, O., & Ozcep, F. (2009). New method to determination of fundamental 

frequency of engineering structures againist earthquake hazard: Microtremor methods and case 

study. Engineering Sciences, 4 (3), 428-441.  

Keceli, A.  & Cevher, M. (2018). Soil Dominant Period and Resonance Relation of Building 

Height. Journal of Applied Earth sciences, 17 (2), 203-224. 

Konno, K. & Ohmachi, T. (1998). Ground motion characteristics estimated from spectral ratio 

between horizontal and vertical components of microtremors. Bull. seism. Soc. Am., 88(1), 228-

241. 

Nakamura, Y. (1989). A Method for Dynamic Characteristics Estimation of Subsurface using 

Microtremor on the Ground Surface, Quarterly Report of Railway Technology Research Institute, 

30, 25-33. 

Ozer, C. (2019). Investigation of the Local Soil Effects of Erzurum and its Surroundings using SSR 

and HVSR Methods. Dokuz Eylul University Faculty of Engineering Journal of Science and 

Engineering, 21 (61), 247-257. 

Pamuk, E., Ozdağ O.C., Ozyalın, S., & Akgun, M. (2017). Soil characterization of Tınaztepe region 

(Izmir/Turkey) using surface wave methods and Nakamura (HVSR) technique. Earthq Eng Eng 

Vib., 16 (2), 447-458. 

Pamuk, E., Ozdag, O.C., & Akgun, M. (2019). Soil characterization of Bornova Plain (Izmir, 

Turkey) and its surroundings using a combined survey of MASW and ReMi methods and 

Nakamura’s (HVSR) technique. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 78, 3023-

3035. 

SESAME, (2004). Guidelines for the Implementation of the H/V Spectral Ratio Technique on 

Ambient Vibrations: Measurements, Processing and Interpretation. http://sesame-

fp5.obs.ujfgrenoble.fr/Delivrables/Del-D23. 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

126 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

Wasti, T.S. (2015). UBC design principles and the new Turkish earthquake code. 

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/12022.pdf 

Yalcinkaya, E. (2010). Zemin neden bu kadar önemli. Jeofizik Bülteni, 63, 77-80. 

 

 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

127 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

LQR CONTROLLER DESIGN AND PERFORMANCE COMPARISON WITH GENETIC 

ALGORITHM AND THERMAL EXCHANGE OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR A 

SINGLE PENDULUM GANTRY SYSTEM 

SARKAÇ TİPİ TEPE VİNÇ SİSTEMİ İÇİN GENETİK ALGORİTMA VE TERMAL 

DEĞİŞİM OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI İLE LQR DENETLEYİCİ TASARIMI 

VE PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI 

Ferhat Kaya1*, Cağlar Conker2 

1* Iskenderun Technical University, Department of Mechanical Engineering, Turkey 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9123-0669, ferhatkaya.mfbe18@iste.edu.tr 

2 Iskenderun Technical University, Department of Mechatronics Engineering, Turkey 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1923-9092, caglar.conker@iste.edu.tr 

* Corresponding Author 

Özet 

The presented study offers a detailed design and performance analysis of GA and TEO algorithms 

in the optimization of LQR control parameters for a single pendulum gantry system. The 

optimization aims to provide that the crane system reaches the desired position as soon as possible 

and to eliminate the eliminate pendulum oscillations that will occur as a result of this movement. 

For this aim, the multi-objective function is designed which takes into account the significant 

parameters of the control response. To obtain the most successful optimization results, four distinct 

populations or particle size values of GA and TEO algorithms have been examined for 100 

iterations. In addition, the best configurations obtained by optimization algorithms were compared 

with theoretical and experimental studies. The presented article has been organized to present the 

necessary theoretical background and application-related details for each of the GA and TEO 

algorithms. 

Keywords: Single Pendulum Gantry System, Linear Quadratic Regulator, Genetic Algorithm, 

Thermal Exchange Optimization Algorithm, Multi-objective Optimization 

1. Giriş 

Son yıllarda robotik ve otomasyon sistemlerinin hareket kontrolü araştırmacıların üzerinde çalıştığı 

önemli konulardandır. İmalat endüstrisinde, yüksek hızlı ve kaliteli üretim yapabilmek için 

robotların hassas hareket kontrolü gerekmektedir. Bu yüksek hız gereksinimi beraberinde 

istenmeyen artık titreşimler oluşturarak hareket kontrolünü güçleştirmektedir. Bu nedenle hareket 

hızı ve oluşacak titreşimlerin en uygun şekilde ayarlanması gerekmektedir (Ç. Conker, Kilic, 

Mistikoglu, Kapucu, & Yavuz, 2014). Hareket kontrolünün önemli olduğu konulardan biri de 

vinçlerdir. Endüstriyel alanlarda, inşaat sektöründe, liman sanayisi gibi yerlerde, ağır ve taşınması 

zor olan yüklerin yer değiştirmesi için çeşitli vinçler kullanılmaktadır. Bu vinçlerden biri; tepe 

vinçleridir. Amaç, yükün bir noktadan istenilen başka bir noktaya bir araba sayesinde taşınmasıdır 

(Abdel-Rahman, Nayfeh, & Masoud, 2003). Bu işlem uzman operatörler tarafından yapılmaktadır. 

Fakat sistemin yapısı ve operatörün yapacağı hatalar salınımın fazlalaşmasına, zaman kaybına, 

taşınan yükün zarar görmesine ve çeşitli güvenlik problemlerine yol açmaktadır. Bu durum sistemin 

verimini düşüren ve giderilmesi gereken bir dezavantajdır (Ç. Conker et al., 2014). 

Karşılaşılan bu problemlerin giderilmesine yönelik birçok kontrol tekniği geliştirilmiştir. 

Geliştirilen kontrol teknikleri mümkün olan en hızlı hareketi, en az artık titreşim ile 

gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Tepe vinçlerinin hareket kontrolü genel olarak iki grupta 

incelenmektedir. Bunlardan birisi, ileri beslemeli (açık çevrim) (C. Conker, Yavuz, & Bilgic, 2016; 
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Singhose, Porter, Kenison, & Kriikku, 2000) kontrolcülerdir. Bu kontrol yöntemleri basit yapıda 

olmakla birlikte sisteme etki eden bozuculara karşı oldukça duyarlı olabilmektedir. Diğer kontrol 

yaklaşımı ise geri beslemeli (kapalı çevrim) (Choi & Lee, 2011; ŞEN, BAKIRCIOĞLU, & 

KALYONCU; Yang & Yang, 2007) kontrol tipidir. Ayrıca tepe vinç sistemi gibi karmaşık 

sistemlere akıllı çözümler üretmek için yapay zeka teknikleri de (Bilgiç, Conker, Yavuz, Şen, & 

Konya, 2015; Chiu & Lin, 2010; Kimiaghalam, Homaifar, Bikdash, & Dozier, 1999) 

kullanılmaktadır. 

Tepe tipi vinç sistemi için geliştirilen kontrol yöntemlerinin birbirlerine göre avantajları ve 

dezavantajları bulunmaktadır. Kontrol tekniklerinin dezavantajlarını gidermek ve daha hassas 

hareket kontrolü sağlamak için, açık çevrim, kapalı çevrim ve akıllı kontrol tekniklerinin en az 

ikisinin birleştirilmesiyle oluşturulan hibrit yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler verilen 

referanslar ile (Ishide, Uchida, & Miyakawa, 1991; Solihin, Wahyudi, & Legowo, 2010; Suh, Lee, 

Lee, & Lee, 2005) gösterilmektedir. 

Tepe vincinin hareket kontrolünde kullanılan geri beslemeli kontrol yöntemlerinden biri doğrusal 

kuadratik düzenleyici (LQR) (Jafari, Ghazal, & Nazemizadeh, 2014; Solihin et al., 2010) kontrol 

tekniğidir. Bu yöntem durum geri beslemesi sayesinde gürbüz bir denetim sağlamaktadır. LQR; 

kontrol durum(R) ve kontrol ağırlık(Q) matrisleri belirlenerek yapılan bir kontrol tekniğidir. Bu 

matrisler çoğunlukla uzman tasarımcılar tarafından deneme yanılma yöntemi kullanılarak 

belirlenmektedir. Matrislerin deneme yanılma yöntemi ile belirlenmesi, tasarımın performansını 

doğrudan etkileyen, zaman alan ve tasarımın başarılı kontrol sağlamasını garanti etmemektedir 

(Jafari et al., 2014). Bu durumun oluşturduğu dezavantajların giderilmesi için son zamanlarda meta 

sezgisel algoritmalar kullanılmaya başlanmaktadır. 

Doğada bulunan canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirirken yaptıkları yiyecek bulma, 

barınma, korunma ve göç etme gibi içgüdüsel davranışlarından yola çıkarak meta sezgisel 

algoritmalar üretilmeye başlanmıştır (Tang, Tao, Wang, & Stankovic, 2004). Meta sezgisel 

algoritmaları genel olarak belirli bir noktadan başlayıp birçok iterasyon yaparak arama uzayını en 

iyi şekilde inceleyip en iyi sonucu almak için kullanılmaktadırlar. Her zaman en iyi çözüm 

önerisinde bulunacağının kesinliği olmamasına rağmen karmaşık ve büyük problemlerin 

çözümünde klasik yöntemlere göre daha iyi sonuçlar vermekte olup sıklıkla tercih edilmektedir 

(Albayrak & ÖZDEMİR, 2016). Bulunan çözümlerin kanıtlanabilir olması ve çözüm sürelerinin 

diğer yöntemlere göre kısa olması başlıca avantajlarıdır. Meta sezgisel arama algoritmaları ile 

yapılan kontrol çalışmaları belirtilen atıflarda detaylı olarak gösterilmektedir (Bilgic, Sen, & 

Kalyoncu, 2016; Bingul & Karahan, 2018; Eshtehardiha, Kiyoumarsi, & Ataei, 2007). 

Sunulan çalışma tepe vincinin hareket kontrolü için tasarlanan LQR kontrolcünün parametrelerinin 

genetik algoritma (GA) ve termal değişim optimizasyon (TEO) algoritmaları ile optimize edilip 

sonuçlar birçok açıdan kıyaslamaktadır. En iyi optimizasyon sonuçlarını elde etmek için 

algoritmaların dört farklı popülasyon ya da parçacık boyutu için, 100 iterasyondaki durumları 

incelenmektedir. Çalışmanın giriş kısmında tepe vinci ve hareket kontrolü üzerine bilgiler 

verilmekte ve daha önce yapılan kontrol çalışmalarının dezavantajlarından yola çıkılarak daha iyi 

hareket kontrolü sağlamak için çözüm önerisinde bulunulmaktadır. Sonra ki kısımda kullanılan 

deney düzeneği tanıtılmakta, hareket denklemleri, durum uzay modeli ortaya konulmaktadır. 

Üçüncü bölümde LQR kontrol yöntemi üzerine bilgiler verilip yapısı açıklanmaktadır. Dördüncü 

bölüm ise tasarlanan amaç fonksiyonu gösterilmekte ve optimizasyon için kullanılan algoritmaların 

teorik olarak açıklandığı bölümdür. Beşinci bölümde Matlab&Simulink ortamında yapılan 

simülasyon çalışmaları ile deneysel sonuçlar detaylı olarak açıklanarak karşılaştırılmaktadır. Son 

bölüm de ise çalışmada elde edilen çıkarımlar toplu olarak aktarılmaktadır. 

2. Sarkaç Tipi Tepe Vinç Deney Düzeneği 

Yapılan çalışmada Quanser firmasının ürettiği sarkaç tipi tepe vinci kullanılmaktadır. Bu düzenek 

bir mil üzerinde, DC motor tarafından tahrik edilerek yatay olarak hareket eden bir araba ve bu 
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arabaya bağlı olarak, arabaya dik konumda bulunan bir sarkaçtan oluşmaktadır. Sarkaç açısı dikey 

olarak askıya alındığı zaman sıfırdır. Arabaya bir kontrol girişi uygulanmakta ve çıkış olarak sarkaç 

açısı ve arabanın konumu, bunlara bağlı olarak sarkacın uç noktasının konumu, sarkacın açısal hızı 

ve konumu, arabanın doğrusal hızı ve ivmesi enkoderler sayesinde ölçülmektedir (Quanser Inc.). 

a) b) 

  

Şekil 1:  a) Sarkaç tipi tepe vinç sistemi mekanik modeli b) Şematik gösterimi 

2.1. Sarkaç Tipi Tepe Vinç Sisteminin Matematik Modeli 

Sarkaç tipi tepe vinç sisteminin hareket denklemleri oluşturulurken, klasik teknikler yerine 

çoğunlukla çok eklemli robotik manipülatör gibi karmaşık sistemler için kullanılan Lagrange 

yöntemi tercih edilmektedir. 

 
(1) 

 
(2) 

Denklem 1 ve 2’de gösterilen hareket denklemlerinde kullanılan; Mp sarkacın kütlesini, Jeq arabanın 

eşdeğer ataleti, lp sarkacın ağırlık merkezinin mile olan uzaklığını, Jp sarkacın atalet momentini, Beq 

eş değer viskoz sönümleme katsayısını, Bp viskoz sönümleme katsayısını, Fc arabaya uygulanan ve 

servo motor tarafından üretilen kuvveti, xc arabanın pozisyonunu, 𝛼sarkacın salınım açısını, g ise 

yerçekimi ivmesini ifade etmektedir (Quanser Inc.). 

2.2. Sarkaç Tipi Tepe Vinç Sisteminin Durum-Uzay Modeli  

Sarkaç tipi tepe vinç sisteminin durum uzayı modeli Denklem 3 ile gösterilmektedir. 

 

    

(3) 

 

Durum uzay modelinde gösterilen JT ise aşağıdaki Denklem 4 ile gösterilmektedir. 
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Sistem, matematik model kullanılarak MATLAB/Simulink yazılımı kullanılarak modellenmiştir. 

Deney düzeneğinin hareket denklemlerinin çıkarılması, kullanılan değişkenlerin değerleri ve durum 

uzay modelinin çıkarılması ise sunulan referansta detaylı olarak anlatılmaktadır (Quanser Inc.). 

3.  Doğrusal Kuadratik Düzenleyici (LQR) Kontrol Cihazının Tasarımı 

Modern kontrol yöntemlerinden olan LQR kontrol hassas kontrol gerektiren esnek sistemlerin 

hareket kontrolünde yaygın kullanılan kontrol tekniklerden biridir. Bunun sebebi ise kararlı yapısı 

ve bozuculardan etkilenme konusunda başarılısı olmasıdır. 

Yapı tasarlanırken, durum uzay modeli elde olan bir sistem için performans indeksi Denklem 6 ile 

gösterilmiş olan J minimize edilerek en uygun durum geri besleme katsayısının bulunması 

hedeflenmektedir. 

 

(5) 

 

(6) 

 

Durum uzay modeli Denklem 5’te gösterildiği gibi olan bir sistemde A, B ve C matrisleri dinamik 

sistemi, x durum vektörünü temsil etmektedir. u ise sistem girdisini göstermekte ve 𝑢 =
𝐾(𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑥) şeklinde hesaplanmaktadır. K ise kazancı ifade eder ve Denklem 7’de 

gösterildiği gibi hesaplanmaktadır.  

 (7) 

LQR kazanç matrisinin hesaplanmasında pozitif tanımlı simetrik matris olan P’ye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunun için Denklem 8’de gösterilen Ricatti denkleminin çözümüne bakılmaktadır. 

 (8) 

Ricatti denkleminin çözümü sonucu belirlenen P değeri sayesinde sistemin kazancı bulunarak 

kontrolcü tasarlanmaktadır. Eşitlikte bulunan, Q ve R tasarlanan LQR kontrolcünün performansını 

etkileyen en önemli parametrelerdir. Q, simetrik ve yarı belirli R ise simetrik ve belirli, pozitif 

ağırlık matrislerdir. 

 

(9) 

Bu ağırlık matrisleri genellikle tasarımcı tarafından deneme yanılma yolu ile bulunarak 

hesaplamalar yapılır. Fakat bu yöntem zaman alan, tasarımcı tecrübesi gerektiren ama her zaman 

başarılı kontrol garantisi sağlamayan bir yöntemdir. Bu durum LQR kontrol tekniğinin en önemli 

dezavantajı olarak görülmektedir. 

4. LQR Kontrol Yöntemi İçin Çok Amaçlı Optimizasyon 

LQR kontrol cihazı tasarlanırken ağırlık matrislerinin deneme yanılma yöntemi ile bulunmasının 

ortaya çıkaracağı dezavantajların giderilip, daha başarılı hareket kontrolü sağlamak için ağırlık 

matrislerinin optimizasyonu meta sezgisel arama algoritmaları kullanılarak yapılmaktadır. Böylece 

tasarım sürecinin kısaltılması ve daha hassas bir hareket kontrolü sağlanması hedeflenmektedir. 

Optimizasyon için genetik algoritma ve termal değişim optimizasyon algoritmaları 

kullanılmaktadır. 
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Şekil 2: LQR kontrol parametrelerinin ayarlandığı blok diyagramı 

Şekil 2’te tasarlanan yapı verilmektedir. Görüldüğü gibi Q ve R matrislerinin ayarlanması için amaç 

fonksiyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan çalışmada arabanın konumu xc ve sarkacın salınım 

açısı α için ayrı ayrı iki amaç fonksiyonu birleştirilerek çoklu amaç fonksiyonu olan Jsum 

belirlenmiştir. Çoklu amaç fonksiyonu literatürde bulunan birçok çalışma incelenerek elde 

edilmiştir. 

 

(10) 

Denklem 10 ile gösterilen tr yükselme zamanı, ts yerleşme zamanı, tp tepe zamanı, sp maksimum 

aşma ve ss kalıcı durum hatasını temsil etmektedir. Tasarlanan çoklu amaç fonksiyonuna göre GA 

ve TEO algoritmaları ile ağırlık matrisleri bulunmakta ve deney düzeneğine uygulanmaktadır. 

4.1. Genetik Algoritma (GA) 

Genetik algoritma, 1970 yılında John Holland tarafından önerilen doğal seçim ilkelerine dayanan 

bir arama ve optimizasyon tekniğidir. Finans, pazarlama, mekanik öğrenme, kontrol problemleri 

gibi çeşitli alanlarda kullanılan bir tekniktir (Holland, 1992). Zor, karmaşık ve süreksiz 

problemlerde, hassas kontrol gerektiren ve bozucuların çok olduğu sistemlerde iyi sonuç 

vermektedir. Optimizasyon edilecek sistem hakkında bilgiye ihtiyaç duymadan sadece amaç 

fonksiyonuna dayalı çalışmaktadır. Yapılan arama sadece belli bir çözüm uzayında yapılarak hızlı 

ve etkili sonuçlar elde edilmektedir. 

Algoritma rastgele oluşturulmuş bireylerle (kromozomlar) başlatılarak nesiller oluşturulmaktadır.  

Önceki nesillerden yararlanılarak yeni nesiller üretilmektedir. Oluşturulan yeni nesiller amaç 

fonksiyonuna göre değerlendirilerek ve doğal seçilim bu değerlendirmeye göre şekillenmektedir. 

Yapılan seçimden sonra çaprazlama ve mutasyon işlemleri uygulanmaktadır. Çaprazlama işlemi, 

seçilen kromozomlarla yeni bir nesil oluştururken mutasyon kromozomlardaki küçük parçaların 

değişmesini sağlamaktadır. Yeni gen dizilimine sahip bireyler yeni nesiller oluşturmak için 

kullanılmaktadır. Oluşturulan yeni nesiller daha uygun kromozomlarla oluşturulacağından her yeni 

nesil daha önceki nesillerden daha iyi olması beklenmektedir. Bu işlem sonlandırma kriterine ve 

verilen iterasyon sayısına ulaşana kadar devam ettirilmektedir. Popülasyon büyüklüğü, çaprazlama 

ve mutasyon oranları algoritmanın performansını doğrudan etkilemektedir (Holland, 1992). 
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Şekil 3: Genetik algoritma akış şeması 

4.2. Termal Değişim Optimizasyon (TEO) Algoritması 

2017 yılında Kaveh ve Dadras tarafından Newton’un soğuma yasasından yararlanılarak yeni bir 

meta sezgisel yöntem olarak termal değişim optimizasyon algoritması ortaya konulmaktadır. 

Algoritma oluşturulurken yararlanılan Newton yasasına göre, bir cismin kaybettiği ısı oranının, 

cisim ve cismin çevresi arasındaki sıcaklık farkıyla orantılı olduğu belirtilmektedir. Termal değişim 

optimizasyonu bu temele dayandırılmaktadır. Diğer meta sezgisel yöntemler gibi rastgele bir 

popülasyon oluşturulmaktadır. Algoritma bu popülasyon içindeki her parçacığı ısıtma ya da 

soğutma nesnesi olarak görmekte ve diğer değişken olan çevre ile birleştirerek bir termal değişim 

meydana getirmektedir. Bu ısı transferinden sonra oluşacak yeni sıcaklık değeri parçacığın arama 

uzayındaki yeni konumunu temsil etmektedir. Sıcaklığı yüksek olan parçacıklar iyi çözüm verdiği 

bilinmektedir. Buradan yola çıkarak parçacıkların sıcaklıklarına göre aynı sayıda parçacıktan oluşan 

iki farklı grup oluşturulur. Her iki grubu oluşturan parçacıklar da çevre sıcaklığından 

etkilenmektedirler. Eğer parçacık ilk grupta ise çevre sıcaklığı ikinci gruptan karşılık gelen bir 

parçacık olmaktadır. Bu durumun tam tersi de geçerlidir. İlk grupta bulunan daha yüksek sıcaklığa 

sahip iyi parçacıklar daha düşük sıcaklıktaki parçacıklara doğru titreyerek hareket ettirilmektedir. 

İkinci gruptaki düşük sıcaklıktaki kötü parçacıklar ise daha sıcak parçacıklara doğru hareket 

ettirilerek sıcaklıklarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Böylece tüm parçacıklar için en iyi 

konum sağlanmaya çalışılmaktadır. Algoritmanın akış şeması Şekil 4’te gösterilmektedir (Kaveh & 

Dadras, 2017). 

 

Şekil 4: Termal değişim optimizasyonu (TEO) algoritması akış şeması 

5. Bulgular ve Tartışma 

Bu bölümde tasarlanan LQR kontrolcünün ağırlık matrisleri olan Q ve R matrisleri, Genetik 

Algoritma (GA) ve Termal Değişim Optimizasyon (TEO) algoritmaları ile optimize edilmiş ve 

sarkaç tipi tepe vincine uygulanarak sayısal ve deneysel sonuçlar detaylı olarak açıklanmaktadır. 

Algoritmalar dört farklı popülasyon ya da parçacık boyutunda (PPS) (10,20,30,40) 100 
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iterasyondaki durumları ayrı ayrı incelenmektedir. Daha sonra ise başarılı sonuçlar deneysel 

çalışmalar ile doğrulanmaktadır. Simülasyon ve tasarım çalışmaları Intel Core i5 CPU 2.2 GHz 

işlemci ve 4 GB belleğe sahip bir bilgisayar kullanılarak yapılmıştır. 

Tablo 1: GA ve TEO Algoritmaları İçin Optimizasyon Sonuçları 

G
A

 

 

Çaprazlama Oranı 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

P
P

S
 

10 19.020 16.900 19.165 16.193 16.221 16.923 16.164 16.346 16.774 

20 15.938 16.287 16.271 16.120 15.904 16.207 15.995 15.996 16.136 

30 16.283 15.995 16.209 15.694 15.632 16.102 15.997 15.608 16.062 

40 16.395 16.125 15.620 15.776 15.605 16.058 15.777 16.044 15.781 

T
E

O
-S

T
O

_
M

=
9

  

Olasılık Parametresi(p) 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

P
P

S
 

10 16.116 16.113 15.984 16.085 16.017 15.967 16.134 15.992 16.026 

20 15.915 15.881 15.623 15.820 15.956 16.048 15.842 15.813 15.919 

30 15.997 15.973 15.684 15.922 16.088 16.006 16.010 15.895 15.900 

40 15.686 15.847 15.631 15.891 15.945 15.890 16.039 16.003 16.155 

 

Tablo 1’de genetik algoritma ile termal değişim optimizasyon algoritmalarının farklı popülasyon ya 

da parçacık boyutu değerlerinde düştüğü en düşük amaç fonksiyonu değerleri (Jsum)  

gösterilmektedir. Genetik Algoritmada, başarılı gen seçimi ve çaprazlama oranı sırasıyla PPS *0.05 

ve 0.5 olarak seçilmiştir. Termal değişim algoritması için ise olasılık parametresi (p) ve bellek 

boyutu (STO_M) değişkenleri için ayrı ayrı durum değerlendirilmesi yapılmış ve bellek boyutu 

(STO_M) parametresi 3, 5, 7, 9, 11 değerlerine simülasyon sonuçları ayrı ayrı incelenmiş ve en 

başarılı sonuçların alındığı 9 değeri seçilerek Tablo 1’de gösterilmektedir. Olasılık parametresi (p) 

ise 0.3 olarak seçilmiştir. 

 

 

 

 

 

sumJ

sumJ
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Şekil 5: GA ve TEO algoritmalarının yaklaşma eğrileri a)PPS =10, b) PPS = 20, c) PPS = 30, d) PPS =40 

Meta sezgisel algoritmaların performansı üç önemli kriter ile değerlendirilebilir. Bunlar; en düşük 

amaç fonksiyon değerleri, yaklaşma eğrileri ve simülasyon boyunca geçen süre olarak gösterilebilir. 

Şekil 5 ile GA ve TEO algoritmalarının yaklaşma eğrileri göstermektedir. Grafiklerin daha anlaşılır 

olması için iterasyon sayısı 90’a kadar gösterilmektedir. Şekil 5a ve 5b incelendiğinde 10 ve 20 gibi 

küçük popülasyon ya da parçacık boyutu değerlerinde termal değişim optimizasyon algoritması 

daha hızlı ve daha düşük amaç fonksiyonu değerlerine ulaştığı görülmektedir. Şekil 5c ve 5d 

incelendiğinde ise 30 ve 40 gibi daha büyük popülasyon ya da parçacık boyutu değerlerinde genetik 

algoritma daha düşük değerlere ulaşmaktadır. 

İncelenen algoritmaların her popülasyon ya da parçacık boyutunda ulaştıkları en düşük amaç 

fonksiyonu değerleri (Jsum), ağırlık matrisleri olan Q ve R matrisleri, kazanç matrisi olan K matrisi, 

ve toplam simülasyon süreleri Tablo 2’de gösterilmektedir. Simülasyon süreleri ile popülasyon ya 

da parçacık boyutuyla doğru orantılı olduğu görülmektedir. Genetik algoritmanın simülasyon 

süreleri tüm popülasyon ya da parçacık boyut değerlerinde termal değişim optimizasyon 

algoritmasından daha kısadır. Fakat 10 ve 20 popülasyon ya da parçacık boyutu değerleri 

incelendiğinde TEO algoritması daha düşük amaç fonksiyonu değerlerine ulaştığı görülmektedir. 

Algoritmalar ayrı ayrı değerlendirdiklerinde GA 40 PPS’de, TEO ise 20 PPS’de en başarılı 

sonuçları vermektedirler. 

Algoritmaların kontrol başarısı daha doğru kıyaslamak ve kesin bir karara varmak için elde edilen 

sonuçların zamana bağlı yorumlanması önem taşımaktadır. GA ve TEO algoritmaları ile optimize 

edilmiş sarkaç tipi tepe vinç sistemi için arabanın konumunun simülasyon sonuçları Şekil 6’da 

verilmektedir. Şekil 6a incelendiğinde 10 popülasyon ya da parçacık boyutlarında araba istenilen 
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konuma en hızlı GA ile gelmiştir. Şekil 6b, 6c ve 6d incelendiğinde ise 20, 30, 40 popülasyon ya da 

parçacık boyut değerlerinde arabanın en hızlı hareketi TEO algoritması ile olurken araba istenilen 

konuma GA ile daha yavaş ulaşmıştır. 

Tablo 2: GA ve TEO algoritmaları için optimizasyon sonuçları 

 
Q R 

K 
 

Süre [s] 
q1 q2 q3 q4 r1 

P
P

S
 =

 1
0
 

GA 99.0634 185.9586 7.8549 3.6299 0.1727 
[23.9472   -37.7975 

10.3899     -0.4193] 
16.221 138.253 

TEO 16.0531 59.0084 2.7997 0.3152 0.0229 
[30.8802  -56.4152   

16.1669    1.5244] 
15.984 210.696 

P
P

S
 =

 2
0
 

GA 71.6647 233.6413 9.4256 0.4256 0.0468 
[39.1420  -69.2089   

21.7536    2.4822] 
15.904 249.516 

TEO 12.2459 59.0481 1.2120 0.0200 0.0032 
[60.8468 -105.8672   

35.3746    5.8255] 
15.623 287.108 

P
P

S
 =

 3
0

 

GA 69.2058 217.4550 8.0182 0.0014 0.0216 
[56.5522  -94.8292   

32.4765    5.2074] 
15.632 364.239 

TEO 7.9213 62.9130 1.2424 0.3060 0.0036 
[58.6207  -94.1842   

32.4382    5.1672] 
15.684 462.162 

P
P

S
 =

 4
0
 

GA 71.1973 225.9537 7.5174 0.0034 0.0171 
[64.5399 -108.3838   

37.3455    6.4157] 
15.605 476.813 

TEO 11.1822 42.4433 2.8463 0.2514 3.5104 
[62.4739  -96.6849   

34.5970    5.8105] 
15.631 569.988 

 

  

  

Şekil 6: Arabanın konumu için simülasyon sonuçları a) PPS =10, b) PPS = 20, c) PPS = 30, d) PPS =40 

sumJ
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Şekil 7: Sarkaç açıları için simülasyon sonuçları PPS =10, b) PPS = 20, c) PPS = 30, d) PPS =40 

Şekil 7 ise arabanın hareketinden dolayı sarkaçta oluşan artık titreşimlerin simülasyon sonuçları 

göstermektedir. Şekil 7b, 7c ve 7d incelendiğinde 20, 30 ve 40 PPS’de GA daha yumuşak bir 

kontrol sağlanmaktadır. Şekil 7a incelendiğinde ise 10 PPS’de TEO algoritması daha yumuşak bir 

kontrol sağlarken GA daha kötü performans sergilemiştir. 

  

Şekil 8: Sarkaç açıları ve arabanın konumu için deneysel sonuçlar a) En iyi GA konfigürasyonu b) En iyi TEO 

konfigürasyonu  

Simülasyon çalışmaları ile elde edilen en iyi konfigürasyonların deneysel sonuçları Şekil 8’de 

gösterilmektedir. Genetik algoritma için en iyi sonuç 40 popülasyon ya da parçacık boyutunda elde 

edilmiş ve Şekil 8a’da gösterilmiştir. Şekil 8b ise Termal değişim optimizasyonun en başarılı sonuç 

elde ettiği 20 popülasyon ya da parçacık boyutu değerindeki deney sonucunu göstermektedir. Şekil 

8’de görüldüğü gibi kullanılan algoritmalar, arabanın konumu ve sarkacın ucunda oluşan artık 
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titreşim açısından değerlendirilerek birbirine benzer sonuçlar elde edilmiştir ve LQR kontrolcünün 

ağırlık matrislerini başarıyla optimize edilmiştir. Tablo 3 ise elde edilen deneysel sonuçlar için 

yükselme zamanı, oturma zamanı, tepe zamanı, maksimum aşma gibi kontrol tepkilerinin önemli 

parametrelerinin deneysel sonuçları ortaya konulmaktadır. Bu parametreler birbirine çok yakın 

sonuçlar vermekte ve optimizasyonun başarılı olduğunu göstermektedir. Tüm popülasyon ya da 

parçacık boyutu değerlerinde toplam simülasyon süreleri incelendiğinde GA daha hızlı çözüm 

sağladığı görülmektedir. Araba istenilen konuma GA daha hızlı ulaşmaktadır. Sarkacın ucunda 

oluşan artık titreşimler incelendiğinde ise yine GA daha yumuşak bir kontrol sağlanmaktadır.  

Tablo 3:  En iyi GA ve TEO konfigürasyonları için optimize edilmiş LQR kontrolcülerinin performanslarının 

karşılaştırılması 

  GA TEO 

Popülasyon veya Parçacık Boyutu 40 20 

Amaç Fonksiyonu (Jsum) 15.605 15.623 

Optimizasyon Süresi [s] 476.813 287.108 

xc 

Yükselme Zamanı (tr) [s] 0.7969 0.8223 

Oturma Zamanı (ts) [s] 2.3863 2.3888 

Tepe Zamanı (tp) [s] 2.6690 2.6570 

Max. Aşma [deg] 0.0014 1.1446 

Kalıcı Durum Hatası (ess) [deg] - - 

α 

Yükselme Zamanı 0.0008 0.0008 

Oturma Zamanı (ts) [sn] 7.2575 7.3006 

Tepe Zamanı (tp) [sn] 1.1350 1.1180 

Tepe  1.9336 1.8457 

6. Sonuç 

Sunulan makale sarkaç tipi tepe vinç sisteminin hareket kontrolünde LQR kontrol tekniğinin ağırlık 

matrislerinin GA ve TEO algoritmaları ile optimize edilerek ayrıntılı olarak performans analizlerini 

sunmaktadır. Temel amacı, yatay düzlemde hareket eden arabanın en hızlı şekilde hareket ederken 

sarkaçta oluşacak artık titreşimlerin ortadan kaldırılması olan çoklu amaç fonksiyonu tasarlanmıştır. 

En başarılı optimizasyon sonuçlarının elde edilmesi için GA ve TEO algoritmaları dört farklı 

popülasyon ya da parçacık boyutunda ve 100 iterasyon için incelenmiştir. Elde edilen simülasyon 

ve deneysel sonuçlar birçok açıdan incelenerek tablo ve grafikler ile detaylı olarak açıklanmıştır. 

Yapılan bütün simülasyon ve deney çalışmaları sonucunda çıkartılan bulgular aşağıda 

sıralanmaktadır; 

• Bütün popülasyon ya da parçacık boyutlarına bakıldığında Genetik Algoritma 40 

popülasyon ya da parçacık boyutu değerinde en düşük amaç fonksiyonu değerine ulaştığı 

görülmektedir. 

• 10, 20 gibi düşük PPS değerlerinde en düşük amaç fonksiyonu değerlerine TEO algoritması 

ulaşmaktadır. 

• 30, 40 gibi daha yüksek PPS değerlerinde ise en düşük amaç fonksiyonu değerlerine GA 

algoritması ulaşmaktadır. 

• 100 iterasyon için simülasyon süreleri kıyaslandığında bütün popülasyon ya da parçacık 

boyut değerlerinde GA daha hızlı çözüme ulaştığı görülmektedir. TEO algoritması ise 

çözümleri daha uzun süre sonunda bulmaktadır. 

• Algoritmaların simülasyon ve deneysel sonuçlarına bakıldığında, arabanın en hızlı hareket 

edip, sarkaçta oluşan artık titreşimlerin en az olduğu algoritma genetik algoritma olduğu 

sonucuna varılmaktadır. 
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Abstract 

Renewable energy sources are considered worldwide due to the depletion of fossil fuels by the day 

and the increasing concentration of harmful gases and CO2 in the atmosphere. Turkey is 

attempting to increase its orientation to renewable energy sources and reduce its dependence on oil 

by showing a similar increase in this trend. Renewable energy sources, the most favorable in terms 

of applicability wind energy is. According to 2018 data in Turkey, it has an installed strength of 

approximately 7.4 GW. With the power plants established on a large scale, the studies and analyses 

carried out on a small scale continue to increase. Wind and Meterological data taken from an 

altitude of about 10 m can determine the wind energy potential of the related region. The wind 

speed and power density values based on the province have been reached with these studies 

conducted in different provinces of Turkey. Weibull density function, Rayleigh and computer 

programs were used as the main methods used in different studies. The studies examined concluded 

that the best computation and analysis was obtained by the Weibull distribution. But in other 

elements (modeling, turbine deployment v.b.) WAsP and WindPRO were generally preferred from 

computer programs. As a result of all these studies, the calculated wind speed data was compared 

with the analyzed wind speed data from REPA. As a result of comparison, the values in the studies 

examined were found to be 21.21% higher on average. 

Keywords: Wind Energy Potential, Weibull, WAsP, WindPRO, REPA. 

1. Giriş 

Fosil yakıt kullanımının önüne geçmek ve atmosferi daha fazla kirletmemek adına yönelinen 

yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen rüzgar enerjisi, günümüzde oldukça rağbet 

görmektedir. Hali hazırda Türkiye, 7 GW'tan fazla rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahiptir (Şekil 1).  
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Şekil 1: Türkiye’deki rüzgar enerjisi santralleri için kümülatif kurulum (TÜREB, 2019) 

Rüzgar enerjisi santrallerinin artması için kurulum yapılacak yerlerde detaylı rüzgar enerji 

potansiyeli analizleri yapılmalıdır. Bu analizler yapılırken rüzgar akışının sağladığı kinetik 

enerjiden elde edilen güç bağıntısı kullanılır. Güce en büyük etki eden etmen o bölgenin enerji 

dönüşümünü sağlayacak türbinin kule yüksekliğindeki rüzgar hızıdır (Denklem 1). 

                                                                      (1) 

Burada;  

(ρ ) havanın yoğunluğu (kg/m3),  

(A) rüzgar hızı (m/s),  

(A) türbin kanatlarının dönüşü ile süpürdüğü dairesel alanın büyüklüğünü (m2 ) göstermektedir. 

Analizler yapılırken yapılan ölçüm yüksekliğinden farklı yüksekliklerde değerleri de incelememiz 

gerekir ki en yüksek rüzgar gücüne ulaşılsın. Bu nedenle belirlenen bir bölge için ölçülen 

yükseklikten farklı yükseklikteki rüzgar hızını tespitetmek için “Hellman Bağıntısı” kullanılır 

(Denklem 2). 

                                                                                                 (2) 

Burada; 

(h1) V1 hızının ölçüldüğü yükseklik,  

(h2) rüzgar hızının hesaplanacağı yükseklik,  

(V1) h1 yüksekliğindeki rüzgar hızı,  

(V2) h2 yüksekliğindeki rüzgar hızı,  

(α) pürüzlülük faktörünü göstermektedir. (Pürüzlülük faktörü 0.1-0.4 değerleri arasındadır). α: 0,1 

su ve buz yüzeyini, α: 0.14 küçük ot ve bozkırları, α: 0.2 engebeli kırsal alanları, α: 0.25 ise 

ormanlık alan ve küçük yerleşimleri tanımlamaktadır. 
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1.1. Eşdeğer Yükseklikte Yapılan Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Çalışmaları 

Rüzgar veri ölçümleri ve denklemler kullanılarak belirlenen bölgenin rüzgar enerjisi potansiyeli 

belirlendikten sonra santral kurulumu hakkında kararlar alınır. Büyük santrallerin yanı sıra küçük 

ölçekte rüzgar enerjisinden faydalanma planları son dönemlerde oldukça önemli hale gelmiştir. Bu 

konuda Türkiye'de birçok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. 

Akpınar, E. ve Akpınar S. (2004), Weibull fonksiyonlarını kullanarak Elazığ’nın Maden ilçesinin 

1998-2002 yılları arasındakş saatlik ortalama rüzgar hızı verilerini kullanarak rüzgar enerji 

potansiyelini belirlemişlerdir. Meterolojiden alınan veriler ile yapılan hesaplamalar ve analizler 

sonucunda k şekil parametresinin ortalama değeri 1.60 ve c ölçek faktörünün ortalama değeri 5.83 

m/s olarak bulmuşlardır. Ulaşılan bu değerler ile Maden ilçesinin yıllık ortalama rüzgar hızı 5.63 

m/s ve ortalama güç yoğunluğunu 244.65 W/m2 olarak hesaplamışlardır. Weibull dağılımının yanı 

sıra Rayleigh dağılımını da kullanmalarına rağmen yaptıkları hata analizleri ve uygunluk 

modellemeleri sonucunda Weibull fonksiyonlarının daha doğru sonuçlar verdiğini tespit etmişlerdir. 

Bilgili ve arkadaşları (2004), Doğu Akdeniz bölgesine yönelik Antakya ve İskenderun bölgelerinin 

10 m lik meteoroloji istasyonlarından alınan beş yıllık (1997-2001) saatlik veriler ile rüzgar enerji 

potansiyeli çalışması yapmışlardır. Yaptıkları çalışmada farklı yöntemler kullanmışlardır. Weibull 

fonksiyonlarını kullanarak yapılan hesaplamalar ve analizler sonucu Antakya ve İskenderun için 

sırasıyla rüzgar hızlarını 5.5 m/s ve 3.2 m/s olarak bulmuşlardır. Yapılan çalışma sonucunda ayrıca 

sırasıyla güç yoğunluğu değerleri de 220 W/m2 ve 198 W/m2 olarak hesaplamışlardır. Bu 

bölgelerin hakim rüzgar yönlerini bulurken ve rüzgar atlası oluştururken de WAsP programından 

faydalanmışlardır.  

Bilgili ve arkadaşları (2010), Türkiye’nin farklı kıyılarında bulunan Akhisar, Belen, Bababurnu 

Datça, Gelendost, Foça, Gelibolu, Söke ve Gökçeada ilçelerindeki 10 m yüksekliğe ait rüzgar 

verilerini analiz etmişlerdir. Yaptıkları çalışmada farklı yöntemler kullanmışlardır.  İncelenen 

bölgelerin rüzgar hızları Weibull dağılımı ile sırasıyla 5.88 m/s, 6.97 m/s, 5.96 m/s, 5.63 m/s, 5.05 

m/s, 5.73 m/s, 6.85 m/s, 4.10 m/s ve 7.23 m/s olarak hesaplamışlardır. Yapılan çalışma sonucunda 

da en yüksek rüzgar gücü potansiyeli verilerinin sırasıyla; 526 W/m2  Gökçeada için, 410 W/m2 

Gelibolu için ve 387 W/m2 ile Belen için olduğunu ortaya koymuşlardır. Yapılan hesaplamalarda 

ayrıca Rayleigh yöntemini de denemişlerdir fakat Weibull dağılımının daha iyi sonuç verdiğini 

görmüşlerdir. Ayrıca yaptıkları analizlerde WAsP programını kullanmışlardır. 

Çelik (2011), Çanakkale iline ait Bozcaada' da 10 m yüksekliğinde elde ettiği altı yıllık (2000-2005) 

saatlik rüzgar verileri ile Türkiye'nin en çok kurulu gücüne sahip Çanakkale ilinde rüzgar enerji 

potansiyeli incelemesi yapmıştır. Weibull yoğunluk fonksiyonunu kullanarak c ve k 

parametrelerinin değerlerini sırasıyla 7,2 m / s ve 1,8 olarak bulmuştur. Bu değerlerden yola çıkarak 

da ortalama rüzgar hızı ve güç yoğunluğunu Çanakkale ve Bozcaada için sırasıyla 4.6 m/s, 6.4 m/s, 

139 W/m2, ve 350 W/ m2 olarak hesaplamıştır. Hesaplamalarında Weibull dağılımının yanı sıra 

Rayleigh dağılımını da denemiş fakat Weibull' un daha doğru sonuçlar verdiğini görmüştür.  

Çetin ve arkadaşları (2011), İzmir’ in Menemen ilçesinde 10 m yüksekliğinde bir yıllık (2008) 

saatlik rüzgar verilerini Weibull dağılımı ile analiz etmişlerdir. Ölçülen verileri Hellman 

korelasyonu yardımıyla 80-100 m yüksekliğine taşımışlardır Ayrıca incelenen veri 

hesaplamalarında, Weibull ve Rayleigh dağılım fonksiyonlarını denemiş Weibull' u daha uyumlu 

bulmamışlardır. Bu hesaplamaları 2.5 MW' lık 6 farklı türbin üzerinde performans 

değerlendirmeleri yapmışlardır.   

Eskin ve arkadaşları (2008), Dört farklı istasyondan 13 yıl boyunca toplanan 10 m yükseklikte 

ölçülmüş rüzgar hızı datalarını kullanarak Gökçeada’ya ait rüzgar enerji potansiyelini analiz 

etmişlerdir. 10 m yükseklikte ölçülen verilere göre ortalama rüzgar hızını 7,8 m/s olarak 

hesaplamışlardır. Veriler Hellman bağıntısı ile 50 m yüksekliğe ekstrapole edilerek Weibull 

dağılımının uyumlu sonuçlar vermesi ile hesaplamalarını yapmışlardır. 
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Gökçek ve arkadaşları (2007), 10 m yükseklikte ölçülmüş bir yıllık (2004) rüzgar verileri ile 

Kırklareli ilinin rüzgar enerji potansiyelini incelemişlerdir. Weibull k ve c değerlerini sırasıyla 1.75 

ve 5.5 m/s bulunmuştur. Rayleigh dağılım fonksiyonlarını da kullanarak sonuçlar elde etmişlerdir. 

Fakat yapılan hata kontrolleri ile Weibull dağılımını daha doğru olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda ortalama rüzgar hızını 4.68 m/s ve Weibull’a bağlı güç 

yoğunluğunu 138.85 W/m2 olarak bulmuşlardır. 

Karslı ve Geçit (2003), Gaziantep ili Nurdağı ilçesinin Türkiye Elektrik Güç Kaynakları Geliştirme 

İdaresi Başkanlığı tarafından 10 m' de ölçülmüş rüzgar verileri incelemişlerdir. Bu veriler 

kullanılarak ortalama rüzgar hızını 7.3 m/s ve güç yoğunluğunu 222 W/m2 olarak bulmuşlardır. Nur 

dağının sahip olduğu en yüksek noktada rüzgar hızının 23.3 m/s olduğunu tespit etmişlerdir. 

Köse ve Özgören (2005), Selçuk Üniversitesi’ne kurulan istasyondan 2003-2005 yılları arasında 21 

aylık toplanan 10 ve 20 m yüksekliğinde ölçülmüş dataları ile bölgenin rüzgar enerjisi potansiyelini 

incelemişlerdir. Hesaplamalarında Weibull ve Rayleigh dağılım fonksiyonlarını kullanmış ve 

birbiriyle uyumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Yapılan hesaplamalar sonucunda da ortalama rüzgar 

hızı değerini 5.52 m/s olarak bulmuşlardır. 

Özerdem ve Türkeli (2003), İzmir Çeşme Yarımadasında bulunan İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü yerleşkesinin bir yıllık 10 ve 30 m yüksekliğinde ölçülmüş rüzgar verilerini 

incelemişlerdir. Weibull ve Rayleigh dağılım fonksiyonları ile hesaplamalarını yapmışlar ve 

Weibull' u daha uyumlu olduğunu tespit etmişlerdir.  Yapılan hesaplamalar sonucunda 10 m 

yüksekliği için ortalama rüzgar hızı 7.03 m/s ve 30 m için 8.14 m/s olarak bulmuşlardır. Çalışmada 

‘WAsP ve WindPRO’ yazılımlarını kullanarak enerji hesaplamaları ve rüzgar istatistikleri analiz 

etmişlerdir. 

Şahin ve arkadaşları (2005); Doğu Akdeniz' in 7 farklı bölgesindeki ölçüm istasyonlarından alınan 

on yıllık (1992-2001) rüzgar verilerini incelemişlerdir. Yapılan hesaplamalar sonucunda en yüksek 

güç yoğunluğu değerini 500 W/m2 olarak bulmuşlardır. Böylece rüzgar enerjisi açısından Doğu 

Akdeniz' in en uygun bölgelerinin Antakya ve Samandağ olduğunu tespit etmişlerdir. 

Türksoy (1995), Bozcaada'da 10 m yükseklikte ölçülen on üç yıllık rüzgar verileri ile Bozcaada’ nın 

rüzgar güç potansiyelini değerlendirmiştir. Çalışmasında rüzgar atlas istatistikleri ve Bozcaada’ nın 

enerji yoğunluğu analizi için WAsP programı kullanmıştır. Yapılan analiz ve hesaplamalar 

sonucunda ortalama rüzgar hızı 6.4 m/s ve güç yoğunluğunu da 324 W/m2 olarak bulmuştur. 

Uçar ve Balo (2009), Türkiye'nin 6 farklı ilinden (Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Manisa, Niğde)  

10 m yüksekliğindeki meteroloji istasyonlarından topladığı yedi yıllık (2000-2006) rüzgar verileri 

ile bu bölgelerin rüzgar karakteristik analizlerini yapmışlardır. Ölçülen verilere göre ortalama hız 

değerlerini illere göre sırasıyla 8.7 m/s, 8.5 m/s, 5.9 m/s, 6.9 m/s, 7.4 m/s ve 8.0 m/s olarak 

bulmuşlardır. Ortalama yıllık k Weibull şekil parametresinin değerleri 1.71 ile 1.96 arasında 

değişirken c ölçek parametresinin yıllık değerlerinin 6.81 ile 9.71 arasında değiştiğini 

hesaplamışlardır. Ayrıca 4 farklı türbin kullanılarak enerji üretim ve kapasite faktörü hesaplamaları 

yapmışlardır. Yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucunda bu iller arasında en yüksek 

enerji çıktısı Erzurum'da bulunurken, en düşük enerji çıktısı Bingöl'de olduğu tespit edilmiştir. 

2. Rüzgar Enerjisi Ölçümleri ve Ham Veriler 

Türkiye' nin farklı illerinde 10 m yükseklikte alınan verilerle yapılan rüzgar potansiyeli belirleme 

çalışmaları incelenmiştir. Bu çalışmada yapılan bütün bu çalışmaların sonucunda hesaplanmış 

"Rüzgar Hızı" değerlerler derlenmiştir. Enerji İşlerli Genel Müdürlüğü (EİGM) tarafından 

Türkiye'nin ve her ilin ayrı ayrı hazırlanmış olan Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA)’ndan 

yapılan çalışmalardaki tüm illerin "Rüzgar Hızı" değerleri tespit edilerek çalışma verileri ile aynı 

tabloda listelenmiştir (Tablo 1) [15].  
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Tablo 1. 10 m yüksekliğinde ölçüm alınıp rüzgar hızı verilerinin tespit edildiği çalışma sonuçları ve YEGM - 

REPA' da incelenmiş verilerin listesi 

Ölçüm Yapılan 

Bölge 

10 m Yükseklikte Ölçülmüş Rüzgar Hızı 

Verileri (m/s) 

YEGM - REPA 50m Rüzgar Hızı 

Verileri (m/s) 

Elazığ (Maden) 5,63 6,70 

Hatay (Antakya) 5,50 7,40 

Hatay (İskenderun) 3,20 4,00 

Manisa (Akhisar) 5,88 6,50 

Çanakkale 

(Bababurnu) 
5,96 7,00 

Hatay (Belen) 6,97 7,50 

Muğla (Datça) 5,63 7,00 

İzmir (Foça) 5,73 7,50 

Isparta (Gelendost) 5,05 5,50 

Çanakkale (Gelibolu) 6,85 7,50 

Çanakkale 

(Gökçeada) 
7,23 8,00 

Aydın (Söke) 4,10 5,00 

Çanakkale 

(Bozcaada) 
7,20 8,00 

Çanakkale 

(Gökçeada) 
7,80 8,00 

Kırklareli 4,68 6,00 

Gaziantep (Nurdağı) 7,30 6,50 

Konya (Selçuk Üni.) 5,52 5,00 

İzmir (Çeşme) 7,03 7,50 

Çanakkale 

(Bozcaada) 
6,40 8,00 

Erzurum 8,70 7,00 

Elazığ 8,50 6,00 

Bingöl 5,90 6,50 

Kars 6,90 6,50 

Manisa 7,40 7,50 

Niğde 8,00 7,00 

3. Yöntem ve Değerlendirme 

Tablo 1’ deki değerlerde kıyaslama yapılırken ölçülen 10 m yüksekliğindeki rüzgar hızı verileri 

Hellman Bağıntısı (Denklem 2) kullanılarak ve pürüzlülük faktörü (α) 0,2 alınarak 50 m yüksekliğe 

ekstrapole edilmiştir. Böylece REPA' dan tespit edilen standart 50 m yüksekliğindeki rüzgar hızı 

verileri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan bu karşılaşmadaki farklılığı net görebilmek adına REPA 

haritaları referans kabul edilerek yapılan çalışmalardaki değer ile yüzde ne kadar fazla olduğu tespit 

edilmiştir (Tablo 2). 

Çalışmaların arasındaki ortalama yüzdelik fark =  (Tüm yüzdelerin toplamı)/(Toplam çalışma 

sayısı)=  530,17/25=%21,21 

Aralarındaki farkların tüm çalışmalar için aritmatik ortalaması alınarak REPA' dan analiz edilen 

rüzgar hızı verilerinden çalışmalarda ulaşılan rüzgar hızı verilerinin %21,21 oranında yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 2. 10 m yüksekliğinde ölçüm alınıp rüzgar hızı verilerinin tespit edildiği çalışma sonuçları ile YEGM - 

REPA' da incelenmiş verilerin karşılaştırılması 

Ölçüm Yapılan Bölge 

10 m Yükseklikte 

Ölçülmüş Rüzgar 

Hızı Verileri 

(m/s) 

50 m Yüksekliğe 

Ekstrapole Edilmiş 

Rüzgar Hızı Verileri 

(m/s) (α=0,2) 

YEGM - REPA 50m 

Rüzgar Hızı Verileri 

(m/s) 

Aradaki 

Farklılık 

(%) 

Elazığ (Maden) 5,63 7,77 6,70 13,75 

Hatay (Antakya) 5,50 7,59 7,40 2,48 

Hatay (iskenderun) 3,20 4,42 4,00 9,40 

Manisa (Akhisar) 5,88 8,11 6,50 19,88 

Çanakkale (Bababurnu) 5,96 8,22 7,00 14,87 

Hatay (Belen) 6,97 9,62 7,50 22,01 

Muğla (Datça) 5,63 7,77 7,00 9,89 

İzmir (Foça) 5,73 7,91 7,50 5,13 

Isparta (Gelendost) 5,05 6,97 5,50 21,06 

Çanakkale (Gelibolu) 6,85 9,45 7,50 20,64 

Çanakkale (Gökçeada) 7,23 9,98 8,00 19,80 

Aydın (Söke) 4,10 5,66 5,00 11,61 

Çanakkale (Bozcaada) 7,20 9,93 8,00 19,47 

Çanakkale (Gökçeada) 7,80 10,76 8,00 25,66 

Kırklareli 4,68 6,46 6,00 7,08 

Gaziantep (Nurdağı) 7,30 10,07 6,50 35,46 

Konya (Selçuk Üni.) 5,52 7,62 5,00 34,35 

İzmir (Çeşme) 7,03 9,70 7,50 22,68 

Çanakkale (Bozcaada) 6,40 8,83 8,00 9,40 

Erzurum 8,70 12,00 7,00 41,68 

Elazığ 8,50 11,73 6,00 48,84 

Bingöl 5,90 8,14 6,50 20,15 

Kars 6,90 9,52 6,50 31,72 

Manisa 7,40 10,21 7,50 26,54 

Niğde 8,00 11,04 7,00 36,58 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve farklı illerinde 10 m yüksekliğinde ölçülmüş veriler 

ile yapılan çalışmalar yer almaktadır. Yapılan çalışmalar sonucundan yola çıkarak Weibull 

dağılımının ortalama rüzgar hızını bulmada ve güç yoğunluğunu tespit etmede en uygun metot 

olduğu açıkça görülmektedir. Rayleigh metodunu çoğu çalışma denemiş ve uyumlu bulmamışlardır. 

Bu nedenle yapılan çalışmalarda sadece Weibull dağılım fonksiyonlarıyla çalışılması yeterli 

olacaktır. İstatistiki veriler ve saha çalışmalarında da WAsP programı yoğun olarak tercih 

edilmiştir. Kapsam açısından daha düşük olan WindPRO programı da kullanılmıştır. 

Türkiye' nin 25 farklı bölgesinde yapılmış bu çalışmalar sonucunda hesaplanan rüzgar hızları 

derlenmiştir. Ayrıca REPA' dan aynı bölgelerin 50 m yüksekliğindeki rüzgar hızları tespit 

edilmiştir. Hellman bağıntısı ile de çalışmadaki değerler 50 m yüksekliğine ekstrapole edilerek 

REPA ile karşılaştırılması ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Tüm çalışmaların mevcut potansiyelden 

daha yüksek hesaplandığı ve REPA' daki değerlerden ortalama %21,21 değerinde yüksek sonuçlara 

ulaştıkları bu çalışmada ispatlanmıştır. 

Bu oran çalışmaların hayata geçirilmesi ile çok büyük zararlara sebep olacaktır. Çalışmalara göre 

tercih edilen rüzgar türbinleri yerine daha düşük kapasiteli türbin seçilmesi yeterli olacağından 

maliyetin olması gerekenden daha yüksek çıkacağını ve verimin de bu denli düşeceğini söylemek 

mümkündür. 
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Abstract 

The Internet has now become widespread in every field and the technology of the hardware in these 

areas has developed considerably. With the widespread use of the Internet, the variety and size of 

recorded data has increased. This data, expressed with the concept of big data, must be processed 

and meaningful information must be obtained. With the increasing internet shopping, the rate of 

credit card usage has increased considerably. However, fraud attempts have also increased. In 

order to prevent credit card fraud, a continuous, fast, reliable and stable control mechanism is 

required. In today's technology, the most effective mechanism that provides these features is 

machine learning. In this study, three different machine learning methods have been used for fraud 

detection. These are: Isolation Forest Model, Random Forest Model and Logistic Regression 

Model. Among the mentioned methods, based on machine learning classification success criteria, 

which method will be more successful was compared. As a result of this comparison, it was seen 

that the overall success of the Random Forest Model was higher. 

Keywords: Anomaly Detection, Machine Learning, Fraud Detection 

1. Giriş 

Dolandırıcılık, mali veya kişisel fayda sağlamayı amaçlayan yasa dışı veya cezai bir aldatmadır. 

Yetkisiz mali fayda sağlamak amacıyla yasaya, kurala veya politikaya aykırı olan kasıtlı bir 

eylemdir. Bu dolandırıcılık eylemi bir anomalidir ve tespit edilmelidir. Anomali Tespiti (Outlier 

Detection), verilerin çoğunluğundan önemli ölçüde farklılık göstererek şüpheleri artıran olayların 

veya gözlemlerin belirlenmesidir [1]. Kredi kartı işlemlerinde dolandırıcılık, bir hesabın o hesabın 

sahibi dışında bir başka kişi tarafından izinsiz ve istenmeyen şekilde kullanılmasıdır. Bu suistimali 

durdurmak için gerekli önleyici tedbirler alınmalı ve bu tür dolandırıcılık uygulamalarının en aza 

indirilmesi gerekmektedir. 

Gelişen ve büyüyen tüm bu süreçlerin akabinde internet alışverişleri çok hızlı ve sürekli 

artmaktadır. Günümüzde ve gelecekte yapılan alışverişlerin çoğu online internet üzerinden 

olmaktadır. Birçok sitede kredi kartını üyelik oluşturup hesabınıza kredi kartı bilgilerini 

tanımlayarak daha hızlı alışverişler yapılmaktadır. Tüm bu bilgileri sanal aleme taşıma elbette 

güvenlik riski ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığı esnasında var olan 

sistemler çok hızlı şekilde tepki vererek buna engel olmalıdır. Bu sayede müşteri güvenilirliği 

sağlanabilir. Bu güvenliği günümüzün moda ve modern konusu olan makine öğrenmesi yöntemi ile 

ilgili uygulamalar yapılarak en hızlı şekilde engellemek mümkün olabilmektedir. Birçok konuda 

dolandırıcılık veya sahtekarlık teşhisi yapılabilir. Bu çalışmada, kredi kartı dolandırıcılık işlemi ile 

ilgili uygulama yapılmıştır. Uygulama için Python dili kullanılmıştır. 
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2. Dolandırıcılık Teşhisinde Makine Öğrenmesi Yönteminin Tercih Edilme Sebepleri 

Dolandırıcılık tespiti ve bunun gibi diğer birçok anamoli tespitinde makine öğrenmesinin 

kullanılması ile ilgili bazı sebepler aşağıda anlatılmıştır.  

2.1. Çok Hızlı (Super Fast) 

Dolandırıcılık tespiti söz konusu olduğunda tespit edilebilmesi için hızlı sonuçlar alınması gerekir. 

Makine öğrenmesi, yüzbinlerce sorguyu aynı anda çalıştırarak ve en iyi sonucu bulmak için sorgu 

sonuçlarını karşılaştırarak birkaç analist ekibinin yapabileceği işi tek başına yapabilir. Tüm bu 

işlemleri gerçek zamanlı ve çok kısa süreler içerisinde yapar [2]. Bireysel kredi kartı kullanıcıların, 

müşteri davranışları, aktivitesi takip ve analiz edilir böylece, bir anomali tespit edildiğinde işlem 

otomatik olarak engellenerek dolandırıcılığın önüne geçilmiş olur. 

2.2. Ölçeklenebilir (Scalable) 

Her çevrimiçi işletme işlem hacmini artırmak ister ve  bununla beraber müşteri verileri oldukça 

artmaktadır. Makine öğrenme sistemleri büyük veri kümeleriyle gelişir. Böylece makine öğrenmesi 

modelinin davranışlar arasındaki farkları ve benzerlikleri daha çabuk çözebileceği ve gelecekteki 

işlemlerde sahtekarlığı tahmin etmek için bunu kullanabileceği anlamına gelir. 

2.3. Verimli ve Ucuz (Efficient and Cheap)  

Saniyede gerçekleşen yüz binlerce ödeme işlemi üzerinde  birkaç takım insanın analiz yapması 

yerine makine öğrenmesi kullanılması daha ucuzdur. İnsani maliyet her zaman daha çok olur, 

makine öğrenmesinin maliyeti sadece çalışan sunucuların maliyetidir. Makine öğrenmesi 

sahtekarlık tespiti analizini, yüzlerce kişinin harcayacağı zamandan çok daha kısa sürede 

gerçekleştirir bu da verimlilik sağlar. İnsanların aksine makineler 7/24 tekrarlayan sıkıcı görevleri 

gerçekleştirebilir ve yalnızca belirli bir yetki gerektiğinde kararları bir insana sormak gerekir. 

2.4. Daha Keskin (More Accurate)  

Makine öğrenmesi, sezgisel olmayan örüntüleri ve hassas eğilimleri ortaya çıkarmakta insanlardan 

daha etkilidir. İnsan bir konuda karar verirken içinde bulunduğu duygusal ve kişisel durum etkili 

olabilir. Makine öğrenmesi ise aynı problem karşısında tutarlı bir davranış gösterir [3].  Makine 

öğrenmesi modelleri normal davranış kalıplarından öğrenir. Bu normal davranıştaki değişikliklere 

çok hızlı adapte olurlar, dolandırıcılık işlemlerinin modellerini hızla belirler ve sahtekarlık 

işlemlerini hızlı bir şekilde tespit ederler. Bir makine öğrenmesi algoritması, bir müşterinin sipariş 

vermeden önce kaç sayfaya göz attığı gibi şüpheli sinyallere bakabilir, kişinin sayfa pencerelerini 

yeniden boyutlandırmasını, bilgileri kopyalayıp yapıştırıp yapıştırmadıklarını belirleyebilir ve 

müşteriyi gözden geçirmesi için işaretleyebilir. 

3. Dolandırıcılık Teşhisinde Makine Öğrenmesinin Çalışma Prensibi 

Şekil 1’de gösterildiği gibi temel olarak bir makine öğrenmesi aşaması veri girişi ile başlar. Verinin 

çok olması her zaman daha iyidir. Sisteme girişi yapılan bu veriye ön işleme yapılmalıdır, yani 

algoritmada kullanılabilecek uygunluğa getirilmelidir. Gereksiz ve hatalı kısımlar düzeltilmeli,  

algoritmada kullanılmasında verimsizlik oluşturacak ve anlamlı olmayacak öznitelikler veri 

setinden silinerek çıkartılmalıdır. Dolandırıcılık teşhisinde kimlik, sipariş, ödeme metodu, lokasyon 

vb. öznitelikler kullanılabilir. 

Veri, ön işlemeden geçirildikten sonra hangi makine öğrenmesi algoritmasını kullanacaksa veri 

sisteme verilir ve öğrenme gerçekleşir. Öğrenme gerçekleştikten sonra uygulama ve test aşamasına 

geçilir. Model test edilirken en son olan dolandırıcılık tekniklerini algılaması için yeni modeller 

geliştirilir ve güncellenir. 

Eğitimden sonra modelin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için modele daha önce hiç 

görmediği ancak dolandırıcılık sonuçlarının bilindiği bazı verileri gösteririlir. Model, sahtekarlığı 
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doğru bir şekilde tespit ederse, onu çevrimiçi işletmenin işlemlerine karşı kullanmak üzere sisteme 

yerleştirilir.  

 

Şekil 1: Temel makine öğrenmesi aşamaları 

Kredi dolandırıcılık süreci Şekil 2’deki gibidir. İşlem esnasında, model her müşteriye 1-100 

ölçeğinde bir risk puanı verir. Skor arttıkça, dolandırıcılık olasılığı da artar. İşletme için hangi risk 

seviyesinin uygun olduğu seçilebilir ve 3D Secure'u kullanarak hangi orandaki işlemlere izin 

vermek, engellemek, gözden geçirmek gibi eşikler belirlenebilir. 

 

Şekil 2: Kredi kartı dolandırcılık aşamaları 

4. Veri 

Bu makalede kullanılan veri setleri, Eylül 2013'te Avrupalı kart sahipleri tarafından kredi kartı ile 

yapılan işlemleri içermektedir. Bu veri seti iki günde meydana gelen ve 284.807 işlemden 492 

dolandırıcılık işlemi bulunan bilgileri sunmaktadır. Veri kümesi oldukça dengesizdir ve sahtekarlık 

tüm işlemlerin % 0.173'sini oluşturmaktadır [4]. Veri seti, Temel Bileşen Analizi (Principal 

Component Analysis) dönüşümünün sonucu olan sayısal girdi değişkenlerini içerir.  

V1, V2, ... V28 öznitelikleri (features), temel bileşen analizi ile elde edilen ana bileşenlerdir. 

Gizlilik sorunları nedeniyle verilerle ilgili orijinal özellikleri ve daha fazla arka plan bilgisi 

sağlanamamaktadır. Temel bileşen analizi ile dönüştürülmemiş öznitelikler: Zaman ve Miktar’dır. 

Zaman özniteliği, her işlemle veri kümesindeki ilk işlem arasında geçen saniyeleri içerir. Tutar 

özniteliği, işlem tutarıdır. Çıktı değişkeni olan Sınıf özniteliği yanıt değişkenidir ve dolandırıcılık 

durumunda “1” değerini, aksi takdirde “0” değerini alır. Şekil 3’de veri setinin genel görünümüne 

ait ilk beş satır gösterilmiştir. 

 

Şekil 3: Veri setine ait ilk beş satır 

5.  Kredi Kartı Sahtekarlığının Tespitinde Rol Oynayan Başlıca Zorluklar 

Her gün çok sayıda veri işlenir ve oluşturulan makine öğrenmesi modelinin dolandırıcılığa cevap 

verecek kadar hızlı olmalıdır. Verilere ait işlemlerin büyük bir yüzdesi sahtekar değildir bu durum, 

sahtekarlık işlemlerini tespit etmeyi oldukça zorlaştırır. Verilerin kullanılabilirliği açısından 

çoğunlukla kişisel veridir. Gerçek hayatta uygulanması zordur, çünkü piyasadaki rekabet nedeniyle 

bilgi paylaşmaya istekli olmayan bankaların ve ayrıca yasal nedenlerden ve kullanıcılarının 

verilerinin korunmasından dolayı işbirliğini gerektirir [5]. Kullanıcının mahremiyetini korumak için 

verilerin boyutları azaltılabilir.  Hatalı ve eksik veriler yüzünden model, her sahtekarlık işlemini 

tespit edemediği için başka bir önemli sorun ortaya çıkacaktır. 
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6. Makine Öğrenmesinde Başarı Kriterleri 

Aşağıda makine öğrenmesi sınıflandırma problemleri için en yaygın kullanılan başarı kriterleri 

anlatılmıştır. 

6.1. Hata Matrisi (Confusion Matrix) 

Hata matrisi, bir sınıflandırma modelinin ne ölçüde sınıflandırabildiğini gösterir. Bir veri setindeki 

sınıf sayısı N adet ise hata matrisi NxN’lik bir matris olur. Matrisin diyagonal hizadaki değerleri ne 

kadar yüksek olursa tahmin başarısı o kadar yüksek demektir. Şekil 4’te 2×2’lik bir hata matrisi 

görülmektedir. 

• TP (True positive — Doğru Pozitif):  Doğruya doğru demek. 

• FP (False positive — Yanlış Pozitif):  Doğruya yanlış demek. 

• TN (True negative — Doğru Negatif): Yanlışa yanlış demek. 

• FN (False negative — Yanlış Negatif): Yanlışa doğru demek. 

 

Şekil 4: Hata matrisi 

6.2. Doğruluk (Accuracy) 

Bir sınıflandırma modelinin doğru olduğu tahminlerinin oranıdır. Denklem (1)’de formülü 

gösterilmiştir. 

Doğruluk =  (TP + TN)/(TP + TN + FN + FP)                              (1) 

6.3. Duyarlılık (Sensitivity, Recall) 

Gerçekte pozitif bir sonuç elde edildiğinde, test sonucunun da pozitif olması olasılığıdır. Denklem 

(2)’de formülü gösterilmiştir. 

Duyarlılık = TP/(TP + FN)                                                   (2) 

6.4. Kesinlik (Precision) 

Pozitif bir test sonucu elde edildiğinde, gerçek sonucun da pozitif olması olasılığıdır. Denklem 

(3)’de formülü gösterilmiştir.  

Kesinlik = TP/(TP + FP)                                                      (3) 

6.5. F1-Skor (F1-Score) 

Duyarlılık ve Kesinlik’in harmonik ortalamasıdır. Denklem (4)’de formülü gösterilmiştir. 

F1 − Skor = 2 ∗ Kesinlik ∗ Duyarlılık/(Kesinlik + Duyarlılık)                 (4) 

6.6. Matthews Korelasyon Katsayısı 

Korelasyon, iki değişken arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığını gösterir. Yani değişkenlerde 

meydana gelen değişikliklerin birbirini etkileyip etkilemediklerini gösterir. Hesaplandığında -1 ile 1 
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arasında bir değer alır. Negatif değerler negatif ilişkiyi, pozitif değerler ise pozitif ilişki olduğunu 

gösterir. Değerler 1 veya -1 olduğunda mükemmel bir ilişki vardır. Değerler 0'a yaklaştıklarında 

değişkenlerin aralarındaki ilişki de azalır.  

7. Uygulama 

Bu makalede, kredi kartı dolandırıcılık tespiti için üç adet makine öğrenmesi yöntemi kullanılmıştır. 

Bunlar: İzolasyon Orman Modeli (Isolation Forest Model), Rastgele Orman Modeli (Random 

Forest Model) ve Lojistik Regresyon Modeli (Logistic Regression Model). 

7.1. Matthews Korelasyon Katsayısı 

Korelasyon matrisi grafiksel olarak özelliklerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğu hakkında bir fikir 

verir ve tahmin için en alakalı özelliklerin neler olduğunu tahmin edilmesine yardımcı olur. Şekil 

5’te pozitif bir korelasyon olduğu görülmektedir. Örneğin, V2 ile Miktar öznitelikleri negatif 

ilişkilidir. V20 ile Miktar öznitelikleri pozitif ilişkilidir. Böylece gözlemler ile sunulan veriler 

hakkında daha derin bir anlayış kazanılmış olur. 

 

Şekil 5: Veriye ait korelasyon matrisi 

7.2. İzolasyon Orman Modeli (Isolation Forest Model) 

Verilere bağlı rastgele bir ağaçta, tüm bölümler izole edilene kadar örneklerin bölümlenmesi 

yinelemeli olarak tekrarlanır. Bu rastgele bölümleme, daha kısa sürede fark edilir [6]. Normal bir 

nokta daha kümelenmiş olurken, anormal bir nokta diğer noktalardan çok uzakta olacak ve anomali, 

normal noktadan daha az sayıda bölümleme ile algılanacaktır. İzolasyon Orman Modeli, noktanın 

yapı içinde ne kadar izole olduğuna bakarak bir anomali skoru sağlar  [7]. Şekil 6’da ve Şekil 7’de 

İzolasyon Orman Modeli’ne ait  sınıflandırma başarı sonuçları gösterilmiştir. 

 

Şekil 6: İzolasyon Orman Modeli’ne ait sınıflandırma başarı sonuçları 
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Şekil 7: İzolasyon Orman Modeli’ne ait hata matrisi 

7.3. Rastgele Orman Modeli (Random Forest Model) 

Sınıflandırma ve regresyon problemlerinde kullanılır. Kolay yorumlanabilir, sayısal ve kategorik 

veriler üzerinde uygulanabilirler. Akış diyagramına benzeyen bir şekle sahiptirler. Rastgele Orman 

Modeli bir Toplu Öğrenme (Ensemble Learning) üyesidir. Toplu Öğrenme, aynı anda pek çok 

algoritmayı kullanarak elde edilen ve makine öğrenmesi sonuçlarını iyileştiren modellerdir [8]. 

İçinde Karar Ağaçları’nı (Decision Trees) barındırır. Şekil 8’de ve Şekil 9’da Rastgele Orman 

Modeli’ne ait  sınıflandırma başarı sonuçları gösterilmiştir. 

 

Şekil 8: Rastgele Orman Modeli’ne ait sınıflandırma başarı sonuçları 

 

Şekil 9: Rastgele Orman Modeli’ne ait hata matrisi 
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7.4. Lojistik Regresyon Modeli (Logistic Regression Model) 

Bir sınıflandırma algoritmasıdır. Lojistik Regresyon’un, Doğrusal Regresyon’dan en temel farkı 

çıktı değerinin sadece 0-1 değerlerini almasıdır [9]. Şekil 10’da ve Şekil 11’de Lojistik Regresyon 

Modeli’ne ait  sınıflandırma başarı sonuçları gösterilmiştir. 

 

Şekil 10: Lojistik Regresyon Modeli’ne ait sınıflandırma başarı sonuçları 

 

Şekil 11: Lojistik Regresyon Modeli’ne ait hata matrisi 

8. Sonuçlar 

İlgili veri üzerinde uygulunan bu üç makine öğrenmesi yönteminde en iyi genel başarıyı Rastgele 

Orman Modeli (Random Forest Model) metodu yakalamıştır. Anamoli tespitinde farklı daha birçok 

yöntem kullanılabilir. Öncelikle veriyi çok iyi şekilde analiz etmek ve ihtiyaca göre ön işlemeyi 

yapmak çok önemlidir. Model eğitiminden sonra model testini yaptıktan sonra makineye en uygun 

yönteme karar verip sistem üzerinde yayınlaması (deploy) yapılır. 
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Abstract 

We get the help of decision support systems to make better decisions in every day of life. A classic 

machine learning algorithm assumes there are sufficient data in hand. However, in some 

application cases collecting data is hard, laborious, expensive, time-consuming, or impossible. 

These application problems are frequent in biotechnology. Various machine learning concepts 

overcome these problems. In this study, we provided examples from the literature about 

applications of novelty detection, transfer learning and zero-shot learning on biotechnology. We 

presented test results on a benchmark data set, some discussed ethical concerns  and provided 

possible opportunities in this area. 

Keywords: Machine learning, Biotechnology, Novelty Detection, Transfer Learning, Zero-shot 

learning 

1. Introduction 

We make decisions every day of life when we wake up in the morning. Decisions we make form 

our life. We get the help of decision support systems to make better decisions. Machine learning is a 

type of tool group under the decision support systems umbrella. A brief definition of machine 

learning is “programming computers to solve a problem by using past experience.” More precisely, 

the experience here is data that we need to acquire. 

We can divide machine learning basically into two subgroups: supervised learning and 

unsupervised learning (of course, we can extend these groups such as reinforcement learning, semi-

supervised learning, etc.). Data is labeled either categorical (classification) or continuous 

(regression) in supervised learning. We generally try to explore clusters or relations in unlabeled 

data with unsupervised learning. A classic machine learning algorithm assumes there are sufficient 

data in hand. However, in some application cases collecting data is hard, laborious, expensive, time-

consuming, or impossible. We see these applications in biotechnology frequently. For example, 

some psychiatric diseases or genetic diseases occur rarely. It is hard to catch some unexpected 

heart-related disorders, e. g. myocardial infarction a. k. a heart attack. In some cases, although 

collecting data is easy, labeling can be costly and hard. Agriculture related studies are among these 

applications. 

In this study, we introduced machine learning concepts that may help with limited biotechnology-

related data. The machine learning concepts we discuss are novelty detection, zero-shot learning, 

and transfer learning. We think these methods have advantages for biotechnology-related data. We 

tried to provide use cases and results from each method. Additionally, we discussed ethics, data 

splitting, and bias topics related to machine learning from a biotechnology perspective in the 

conclusions section.  

2. Machine Learning Concepts for Limited Data 

This section discusses various machine learning concepts that help applications when the data (or 

label) is limited. 
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2.1. Novelty Detection 

In a general classification task (multi-class classification), we assume that we have sufficient data 

from all classes. However, it is very hard or not possible to collect data from some of them in some 

cases. It is assumed that information on only one of the classes, the target class, is available in 

novelty detection applications. This means that only example objects from the target class can be 

used and that no information about the other class, namely, the class of outlier objects, is present 

[1]. This problem is also known as outlier detection, single-class classification or one-class 

classification in the literature. One can see a one-class classifier used for novelty detection in 2-d 

space in Figure 1. 

 

Figure 1: A one-class classifier example in 2-d space.  

In biotechnology, we can see this problem when we try to classify a rare genetic disease, a rare 

psychological disorder, or a rare heart disease. In such a case, we would show the only class of 

which data easy to collect. 

Support Vector Data Description (SVDD) [2], one-class SVM [3], one-class polyhedral conic 

functions [4], 1-nearest neighbors are some efficient algorithms for this type of problem. 

A recent study by Ali et al. predicts antibiotic susceptibility in E. Coli strains using one-class 

classification [5]. Their results showed 83% area under the receiver operating characteristic curve 

when one-class SVM models were built using the U-Net bottleneck features of control bacteria 

images only. Leite et al. use one-class learning methods for prediction of phage-bacteria interaction 

at the strain level. The best score using one-class learning was an F1-score of 77.7 % [6]. 

2.1.1. A Use Case of Novelty Detection 

Here, we provide a comparison of one-class polyhedral conic functions and a linear programming 

approach [7]. We used the Biomed dataset [8]. The same test procedure, as in [7], was followed to 

ensure a fair comparison. The Biomed dataset consists of 194 observations with four attributes 

related to measurements performed on blood. We trained the model on 100 randomly chosen 

normal observations from healthy patients. Then, 27 of these normal observations and 67 abnormal 

observations (rare genetic diseases) were used in the testing phase. The test results are presented in 

Table 1. One can easily see that one-class polyhedral conic functions outperform the linear 

programming approach in both cases. It performs better in accepting normal observations and in 

rejecting abnormal observations. 
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Table 1: Correctly classified instances with different parameters. 

Linear programming 

approach 

Novelty Detection with 

polyhedral conic functions 

s Normal Abnormal t Normal Abnormal 

1.1 2 57 -14 20 61 

10 26 29 0.96 26 25 

2.2. Transfer Learning 

Transfer learning is a machine learning concept that takes advantage when data are not available for 

the real task but available in a similar task. In such a case, the machine learning model is trained for 

a similar task with tons of data, and then the pre-trained model is re-trained for the real task with a 

few data. The key point is here that both tasks should share similar input data types and features. 

We see transfer learning applications frequently in image processing tasks. However, transfer 

learning provides great opportunities in biotechnology as well. For example, when the input data are 

DNA or RNA sequences, various tasks would share the same input type. One can see an overview 

of transfer learning in Figure 2. 

Khalifa et al. use deep transfer learning methods for medical diabetic retinopathy detection [9]. 

Their transfer learning approach from the AlexNet model achieved the highest testing accuracy at 

97.9%. Ahmad et al. classify breast cancer histology images using transfer learning [10]. Their 

approach has resulted in 85% accuracy in the case of transferring from ResNet. Zhou et 

al. developed a novel method to impute missing gene expression data from DNA methylation data 

through a transfer learning-based neural network [11]. By testing 16 cancer datasets, they found that 

their method outperforms other state-of-the-art methods in imputation accuracy with a 7–11% 

improvement under different missing rates. 

 

Figure 2: A general transfer learning overview. 

2.3. Zero-Shot Learning 

In a conventional classification problem, enough samples from each class should be collected. 

However, in some real-life problems, it is not possible to collect samples from each class. Zero-shot 

learning approaches target this problem and try to recognize new categories of instances not 

provided in training examples [12]. For better interpretation, assume that a classification task 

predicts if an animal can fly, if it is mammalian, and if it has stripes. With zero-shot learning, we 

can train a model with horse, zebra, and bird images, and then we can predict a chipmunk is 
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mammalian, cannot fly, and has stripes in the test phase. One can see a training and test set example 

from Figure 3. 

Gull and Minhas use zero-shot and a few shot learning for species-specific prediction of 

antimicrobial peptides [13]. Their results show that their scheme is particularly useful for targeted 

antimicrobial prediction in comparison to existing approaches. Their method can be used for 

screening potential antimicrobial peptides in a targeted manner with only a small number of training 

examples for novel species. Paul et al. introduce a first-of-its-kind generalized zero-shot learning 

framework that utilizes information from two different imaging modalities (CT and x-ray) to 

diagnose chest radiographs [14]. Their experiments on two publicly available datasets show that 

their model can be trained using one dataset and still be applied to data from another source for 

zero-shot diagnosis of chest x-rays. Deznabi presents an approach called DeepKinZero that can 

predict phosphosites for kinases with no known phosphosite information [15]. Their method 

transfers knowledge from kinases with many known sites to those kinases with no known sites and 

achieves a 30-fold increase in accuracy compared to baseline models. 

 

Figure 3: A zero-shot learning training and test set example. 

3. Conclusions 

Data collecting can be laborious, time-consuming, expensive, or even not possible. This situation is 

more frequently seen in biotechnology. This study discussed three machine learning concepts that 

can help biotechnology studies when the data in hand is limited. Namely, we discussed novelty 

detection, transfer learning, and zero-shot learning. We provided a brief description of each concept 

and presented results from our experiments or literature. We think these concepts will help the 

related field and keeps opportunities for various problems. 

 Several points need to be discussed about machine learning applications of biotechnology and 

medical studies. These topics are unique for this field and need to be handled carefully. The first 

one of these topics is ethical concerns. Schneeberger et al. presented The European Legal 

Framework for Medical AI recently [16]. If a machine learning tool is used to diagnose a disease, 

the patient must be informed about how the model makes predictions. Their consent should be 

taken, and patients' data should be protected well. On the other hand, models must be unbiased to 

any race, age, sex, ethnicity, etc. 

 Data splitting is another crucial point that effects presented model performance. A typical way is to 

split data randomly into training, validation, and test sets. The other well-known procedure is to 
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use k-fold cross-validation. However, these types of controlling may provide an optimistic 

performance. In some use cases, data may need to be controlled via a genetic relationship. If more 

than one data point is collected from a subject, all of these samples should be in a test set or training 

set together. Otherwise, it may leak information between data splits. 

It should be noted that in most of the studies, machine learning plays a decision support role for the 

experts in a related field. Trusting a machine learning model's prediction without any expert view 

can mislead users in the wrong directions. However, all applications and theoretical studies provide 

huge opportunities for real-life problems. As it is now, biotechnology applications will be one of the 

most critical application areas of machine learning in the future. 
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Abstract 

Defining different stock layers such as safety stock, minimum stock, critical product and the use of 

values belonging to each stock layer in order to evaluate the ordering and storing policies are two 

important aspects of cost reductive and data driven inventory management. Most studies 

surrounding this issue have only been carried out in a small number of areas. Specifically, there 

has been little quantitative analysis of ship inventory which contains a high number of stock items 

as well as the uncertainty in long term ship voyages. The objective of this research was to 

determine the multilayer stock level for each inventory item convenient for ship operations. For this 

purpose, an inventory process simulation was created using the software Arena by considering the 

mentioned three main legs of multilayer stock level. To define the numerical equivalent of layers for 

each item and to test the case in a developed simulation model, 5 years of ship specific historical 

inventory and voyage data of a selected ship was utilized. Therefore, it was found to be possible to 

evaluate the decisions in terms of out of stock, over stock and optimum stock levels onboard. The 

authors computed the numerical values of 30 randomly selected different stock items and the results 

of the simulation indicated that the ship has departed from possible supply locations without stock 

of 14 inventory items and with the stock of 19 items between critical and minimum levels. The 

simulation results also confirmed that the shipping company has procured 7 inventory items above 

the safety value. Consequently, these findings point out that the simulation model provides the 

shipping companies a dynamic and data driven ship base by considering their decisions 

successfully without no empty stock and over stock. 

Keywords: Ship Inventory Model, Multilayer Stock Level, System Simulation, Arena. 

1. Introduction 

A qualitative study by Andersson (2010) described supply chain management as an effective 

integration of different stakeholders from suppliers, manufacturers, and warehouses to stores which 

provide correct quantities at the right location and time by using activities like purchasing, 

inventory control, production, sales and distribution. In the supply chain management, the ships 

have a pivotal role in meeting more than 80% of worldwide transportation requirements (Celik & 

Akyuz, 2018). As well as their critical role in supply chain, the ships are an important customer of 

suppliers or manufacturers in supply chain with a high number of consumable products such as 

lubricants, bunkers, stationary equipment, machinery spare parts, chemicals, cleaning materials and 

medicines etc (Yalcin, 2019). Similar to supply chain management, there are two key aspects of a 
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ship inventory system i.e. purchasing and inventory control involves determining the right quantity, 

supply location and time by considering existing stock and potential future demand. In practice, the 

commercial shipping trade can be discussed under two headings, which are tramp and liner services 

(Yalcin, 2019). In tramp services, the ships engage in voyages without a fixed schedule over a long 

term period, whereas it is fixed in liner services. Therefore, especially in tramp ships, definition of 

the right quantity is one of the most frequently stated problems with data driven ship inventory 

management under the vagueness in ship voyages where the most accurate forecast is crucial for a 

self-sufficient ship environment (Yalcin, 2019; Rodrigue & Wang, 2020). 

Different theories exist in the literature regarding inventory quantity. In a study conducted by Erkoc 

et. al. (2005), the authors proposed a multi stages stochastic dynamic programming model to 

optimize onboard inventory items of cruise liner related to food and beverages. Using this approach, 

the authors were able to evaluate stock policies and contracting decisions. In their model, they 

attempted to take advantage of obtained competitive prices via contracting. However, there is 

consumption distribution to stock levels in their approach and if additional purchasing is required 

based on this stock correction, they point out that requirements can be made from local spot 

markets. Besides the practical and theoretical approaches, there is an international regulative 

framework for ship provisions. Specifically, Maritime Labour Convention (MLC) defines the 

minimum standards of provision practice by considering number, religion, cultural and dietary 

preferences of onboard seafarers and passengers without any numerical value of stock quantity 

(Yalcin et. al., 2020).  A number of studies have begun to examine fuel quantity. For instance, while 

Simonsen et. al. (2018) developed a model to estimate fuel consumption of cruise ships, Septiana 

and Sukarno (2020) identified safety stock level for tramp ship fuel in another study.  

When taking the previously mentioned literature into consideration, it can be said that very little is 

currently known about in stock layers, especially in tramp ships. Therefore, it requires a more 

comprehensive literature review to expand on different application areas. For this aim, an extensive 

literature review has been carried and it was found that safety, (Sarkar et. al., 2010), minimum stock 

(Veen, 1986; Dewi et. al., 2020) and maximum stock levels (Dewi et. al., 2020) have been used in 

previous research areas. According to these findings, a decision taxonomy in multilayer ship 

inventory model has been defined within 3 main layers in the following section of this study. These 

are 1) safety stock, 2) minimum stock, 3) critical product. However, numerical value of each 

defined layers, which depends on ship voyage period and characteristics, remains unclear. This 

paper hereby examines the relationship between numerical values of each layer, ship voyage period 

and characteristics by applying a system simulation approach. Data for this study were collected 

from a selected ship belonging to an international shipping company and then data sets were filtered 

to create a model similar to a real-world ship inventory management process and used in Arena 

package program. The experimental work presented here provides one of the first investigations 

into how stock values will change according to ship voyage period and what the optimal value of 

each layer is to avoid over stock and zero stock values.  

2. System Simulation 

A system is a set of entities which come together for a particular purpose. Any change in one of 

these entities mainly affects the overall system and system outputs. Taking action in the running 

system is not likely to cause unintended consequences. That is why, a digital twin of the existing 

system is created which enables changes to be made without an adverse impact on the system and to 

observe the behavior of a system in case of any change in the system components. This digital twin 

of an existing system can broadly refer to the term “system simulation”. The main objective of a 

system simulation is to imitate the operation of a real-world process or system over time (Url-1). 

According to Pedgen et. al (1995), the use of a system simulation will include six areas such as 

evaluation, comparison, prediction, sensitivity analysis, optimization and bottleneck analysis. 
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2.1. System Simulation Types 

There are three basic approaches currently being adopted in research into simulation models. One is 

time varying models. These models may be classified on the basis of time varying behaviour, 

including static and dynamic time. A static model analyses a system at a selected point in time, 

whereas the dynamic models consider the changing of a system in real time. A well-known example 

of a static model is the Monte Carlo simulation model. In the Monte Carlo simulation model, it is 

given wide publicity to stochastics and probabilistic values with respect to model without time 

dependent behaviour. In the dynamic model, time dependent changing of generated model of 

system or entities and elements exist within the structure of system is addressed. The notable 

examples of a dynamic simulation model can be seen in the various application areas such as 

ordering and inventory systems etc. The second is related to whether random variables are used in 

the simulation model or not. Since the variables used in the model include random variables, the 

model is called a stochastic model. I If no random variables are applied to the model, the model is 

described as a deterministic model. Deterministic models produce same results in each attempt 

because of no random variables. On the other hand, it is possible to be faced with different results 

through the running of each simulation in stochastic models because random variables are generated 

at stake. This is because increasing the number of repetitions is done to stimulate success rate in 

these kind of models (Soyler & Koc, 2014). 

The values in the simulation model could be different due to changing characteristics over time. 

While these values may change a particular instant in time, this type of models are called discrete-

event simulation models. These values may change also continuously over times and this is defined 

as continuous simulation in this circumstance (Soyler & Koc, 2014). As an example of continuous 

simulation, a liquid passing through a pipe shows an alteration continuously. Whereas, in the bank, 

the waiting time of customers at the cash desk is dependent on the number of customers in the 

queue; this is an important example of a discrete-event simulation model. 

2.2. The Stages of System Simulation 

During the simulation model development process, a forgotten component of the real system or 

response to the model later than the running of the simulation could cause simulation outputs to be 

different than expected, or deviate from the aim of the simulation. Accordingly, a simulation model 

requires detailed thinking from analysis to the reporting phase by following the process given in 

Figure 1. The first phase of the system simulation model includes a definition of the model 

requirements. According to Choi and Kang (2013), this involves physical modelling components 

(entities), the logical modelling components (activity, event and state) and system dynamics. 

Another significant phase of the simulation model is data collection. A system simulation model 

frequently applies statistical approaches. The data sets are an identifier of the best statistical 

approach and the issue of data collection has therefore received considerable critical attention. Data 

sets and model requirements are contributing factors to the model design. In the following phases, 

the model is designed and then statistical analysis for data sets is conducted.  In the system 

simulation, reliability tests follow the data collection, model design and statistical analysis steps. 

The reliability tests are the proof of convenience of data sets and selected statistical approach for 

analysis. If reliability test results are convenient for analysis, it is included in the case study. 

Otherwise, it is reverted back to the data collection process. The simulation programs generate new 

values by using these statistical approaches on the basis of the reference model. An increasing 

number of repetitions on the simulation model enhances the success rate of the model and produces 

closer results to reference model. Finally, the model outputs are obtained from the simulation 

program by selecting an appropriate repetition number in order to interpret the model results. 
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Figure 1: The model developing process for system simulation (Adopted from Turker, 2011). 

3. Case Study 

3.1. Definition of System Requirements 

Two main abilities might be subsumed under the term ‘ship inventory management’: a) monitoring 

stock quantities, b) ordering-procurement decisions for ship inventory replacement. The remaining 

on board stock quantity provides some support for ordering-procurement decisions which could be 

considered for reference stock values of each item. In the literacy, the different stock levels have 

been defined to monitor and evaluate stock quantities such as safety stock, minimum stock and 

critical stock levels (Yalcin, 2019; Sarkar et. al., 2010; Veen, 1986; Dewi et. al., 2020). This 

taxonomy may be also useful in ship inventory systems which help distinguish different stock 

values and ordering-procurement decisions for ship inventory replacement. In this paper, each of 

these stock levels refers to a decision layer in ship inventory systems (see Fig. 2). To determine 

quantitative values of each layer, the following parameters were used: a) physical modelling 

components (entities), b) the logical modelling components of ship inventory (activity, event and 

state) and c) system dynamics. The inventory items refer to entities that consist of physical 

modelling components. The reduction of stock item is one of the main activities in the ship 

inventory. The level of reducing in ship stocks is a time dependent state. The ordering or 

procurement is an event that includes time dependent decisions and considers the most appropriate 

supply locations. The system dynamics occur from different voyage parameters of ships, as well as 

the daily consumption rate of each stock item.  

3.2. Data Collection and Analysis 

Prior to undertaking the investigation, five-year ship inventory data of a ship was obtained from an 

international shipping company. Initial observation of the results, from these data, show that the 

data set involves 14584 ship inventory movements from ship provision elements to machinery 

parts. And the overall data set contains the quantity of remaining on board for each inventory item, 

ordering-procurement time with procurement quantity of each inventory item, supply locations etc. 

When this data set was considered in terms of movement of each inventory item, some of them 

show a steady state. Due to the data being generated on the basis of statistical approach in a 

simulation program, a steady state is not desirable. In the steady state, the statistical approaches fail 

to draw a comparison between the simulation and the reference model. Since wide-ranging 

examination of data sets were conducted, the test results indicated that lower than 10 movements in 
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each item for a certain time limit would not be enough to make a system simulation. This data set 

therefore exists with the mentioned limitation. When this data set was filtered to cover items more 

than 9 movements, the number of practicable data reduced to 11445. In this paper, the authors make 

an attempt to offer an adequate explanation for a ship-specific inventory model. For this reason, the 

authors also obtained voyage data of each ship from shipping companies, in order to create a ship-

specific inventory model. These data set describe the time periods through each voyage and ports 

where the ships called and this study analyses the inventory events in port or supply locations 

without a focus on day by day inventory operations. 

 

Figure 2: Decision taxonomy in multilayer ship inventory model (Source: Own work). 

3.3. Model Design 

The model of the case study has been designed in Arena simulation program. The authors have 

applied the basis processes toolbar of Arena which covers create, decide, processes and dispose 

modules. The ship inventory items take place in the developed model with the create module. 

Statistical expressions, entities per arrival, first creation values for the randomly selected 30 ship 

inventory items were defined with the create module such as given in Figure 3. The previously 

mentioned supply locations were marked with a decide module. Although the supply location looks 

as though it is a fixed place in Figure 3, it symbolizes different supply locations by selecting n-way 

by change options of Arena in accordance with the real ship inventory model. The entity related 

constraints such as ship voyage periods were modelled with processes module. The statistical 

expressions of voyage data of each ship are entered into the processes module. Since a general 

model appeared similar to the reference ship inventory model, the model is terminated with the 

dispose module.  

 

Figure 3:  The developed system simulation model for ship inventory in Arena. 
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4. Results and Discussions 

The purpose of the recommended simulation model was to determine safety stock, minimum stock 

and critical product reference values for each item. In this paper, the authors satisfactorily reached 

the purpose of the simulation model with results of 30 ship inventory items. In order to assess the 

reference values, 10 replications in the model were used. Table 1 presents the results obtained from 

the preliminary analysis of the ship inventory model. According to Table 1, the results demonstrate 

average value of mentioned layers for the selected ship.  

Table 1: The simulation results of developed model in Arena. 

Variable Average Half Width Min. Average Max. Average 

C 1 3.0675 1.42 0.3805 6.6076 

C 2 37.7373 10.71 16.3496 57.9325 

C 3 24.5367 9.30 5.4345 45.4314 

C 4 4.8375 1.54 1.3692 7.9610 

C 5 8.7939 4.66 2.7781 24.4290 

C 6 8.7674 0.99 6.0682 11.2240 

C 7 9.9203 4.00 4.1437 23.3742 

C 8 14.9190 3.47 8.0506 24.0050 

C 9 12.8454 7.05 2.8538 35.9027 

C 10 3.1092 0.60 1.5786 4.0770 

C 11 17.9716 2.80 10.6689 24.5379 

C 12 21.2693 3.15 13.8296 28.0989 

C 13 11.8750 3.85 4.0254 19.5010 

C 14 4.9852 2.49 1.6192 11.7049 

C 15 4.3815 1,39 2.2982 7.2596 

C 16 10.3062 2.95 3.7001 16.8090 

C 17 6.6654 1.59 3.1364 10.9393 

C 18 4.7272 1.81 1.1918 9.6297 

C 19 119.62 51.05 46.5513 267.96 

C 20 34.0589 5.83 24.7507 51.1986 

C 21 14.8982 1.85 10.2008 19.4918 

C 22 230.09 35.19 163.52 319.52 

C 23 9.4409 2.78 4.5917 16.8681 

C 24 1.4584 0.35 0.7203 2.1394 

C 25 16.6308 5.71 5.0341 29.1086 

C 26 1.6353 0.59 0.5291 3.3231 

C 27 5.4315 1.95 2.4038 9.7976 

C 28 94.5454 24.26 50.9467 154.17 

C 29 4.5173 1.53 1.7761 8.3310 

C 30 9.3422 1.84 4.7144 11.8936 

 

The table above illustrates some of the numerical values include average, half width, minimum 

average and maximum average for each inventory item. The half width expresses 95% confidence 

interval of the average value. When an average value was considered within 95% confidence 

interval, its’ new value will be as average value plus half width. Therefore, safety, minimum and 

critical stock values will be respectively equal to maximum average, average plus half width, and 

minimum average.  
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Table 2: The actual ship inventory movements in selected ship. 

Variable Occurrences 

Number of stock level  

Less than 

critical 

More than 

critical 

More than 

minimum 

More than 

safety 

C 1 40 0 0 40 0 

C 2 80 0 0 80 0 

C 3 75 0 0 75 0 

C 4 30 0 0 25 5 

C 5 20 0 10 10 0 

C 6 75 5 45 25 0 

C 7 10 0 10 0 0 

C 8 45 15 15 15 0 

C 9 45 0 45 0 0 

C 10 40 15 5 25 0 

C 11 15 0 15 0 0 

C 12 55 50 0 5 0 

C 13 90 0 0 10 80 

C 14 10 0 0 0 10 

C 15 25 10 5 0 10 

C 16 15 0 5 0 10 

C 17 65 30 35 0 0 

C 18 50 5 45 0 0 

C 19 55 30 15 10 0 

C 20 60 20 25 15 0 

C 21 40 40 0 0 0 

C 22 115 115 0 0 0 

C 23 50 0 30 20 0 

C 24 45 0 25 20 0 

C 25 90 10 65 10 5 

C 26 10 10 0 0 0 

C 27 15 0 10 0 5 

C 28 45 30 0 15 0 

C 29 25 0 25 0 0 

C 30 50 0 50 0 0 

 

Table 2 provides an overview of the actual ship inventory movements of 30 items for the selected 

ship. In the 5 year period, it is observed that the ship is out of stock of 14 inventory items and the 

shipping company has undertook to overstock costs for 7 inventory elements where they are shown 

in the “less than critical” and “more than safety” columns of Table 2. 19 ship inventory items have 

been procured more than critical value but, less than minimum level. After a short time the ship 

departs from the supply location, the stock level in these items has fallen to the level of critical and 

then zero stock.  

5. Conclusions  

In this paper, a holistic approach is utilized, integrating ship dynamics and ship inventory items to 

establish an inventory management meta-model unique to a shipping environment. The total 

amount of ship inventory in the recommended model is projected to remain steady similar to the 

actual ship inventory. This model only investigates the critical products, minimum and maximum 

stock values in a ship by considering the stocks on board and the procurement history of each item.  

Therefore, it is aimed to remove overstock and out of stock costs. Because the ship voyage period 

can change from one to another, the real-world process of ship inventory is expected to determine a 

multilayer stock level unlike a traditional single reference value.  Each of safety, minimum and 

critical stock is a layer of the ship inventory related decisions which all together constitute a 

multilayer stock level.  The present study was designed to determine reference values of layers for 

each inventory item by using Arena simulation. The developed model tested with the historical 

inventory data of a ship and other voyage related information. In the data collection, the authors 
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achieved a total of 14584 inventory data. During the data analysis, this data set was filtered with 

inventory items which have movements of more than 9. The total number of inventory items was 

reduced to 11445. Since the developed model was ran in Arena, the authors obtained reference 

values for each inventory item. The randomly selected 30 items have been summarized in this paper 

findings. Compared with real world process of a ship inventory, this model results provide no zero 

and over stock policy to the shipping company. The model enables the defining of each layer for 

inventory items in accordance with different ship operating natures regardless of whether it is a 

tramp or liner shipping service. However, this model could be enlarged and utilized for a fleet 

inventory model.  There is still an unanswered question about ship inventory base contract 

management decisions. A further study with more focus on contract management decision is 

therefore suggested. 
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Abstract 

NiTiB alloy produced with Ni, Ti and B elements; thermodynamic and microstructural properties 

were studied. In order to produce NiTiB alloy, powder elements in the ratio of 50.88 Ni, 48.72 Ti 

and 0.4 B by mass (%wt) were mixed and pressed into pellets. Pellets were melted in an arc-melting 

system and bulk alloy was produced. Samples were cut for the thermodynamic parameters and 

microstructure analysis of the alloy produced. For thermodynamic parameters, measurements were 

accomplished with DSC at 10 °C/min and 15 °C/min heating ↔ cooling rates (in the range of (-40 

°C) – (-60 °C)) and in argon atmosphere. Transformation temperatures were found to be As=4.9, 

Af=14.1, Ms=21.5 and Mf=25 °C for 10 °C/min and As=8.2, Af=17.1, Ms=21.9 and Mf=24.8 °C for 

15 °C/min. The enthalpy energies were determined as ∆HA→M=0,06 and ∆HM→A=0.17 mj/mg for 10 

°C/min and ∆HA→M=0,05 ve ∆HM→A=0.14 mj/mg for 15 °C/min. From the transformation 

temperatures and enthalpy values; entropy (∆SA→M and ∆SM→A), the Gibbs free energy (∆GA→M), 

which is the driving force required for phase transformation, and the elastic energies (Ge) that are 

stored or released during the transformation, preventing the forward transformation (A→M) but 

helping the reverse transformation (M→A). From the obtained transformation temperatures, it was 

observed that the transformation temperatures increased with the increase of heating ↔ cooling 

rate and small peak with one-step B2 ↔ B19ꞌ transformation. Dominant B19ꞌ(monoclinik) phase, 

small Ni4Ti3 precipitate phase and TiB2 phases were detected in the structure of the alloy with X-

ray analysis. The B2 (cubic) martensite phases obtained at low temperatures by DSC analysis were 

not observed in the X-ray analysis taken at room temperature. In the SEM analysis, Ni4Ti3 

precipitate phase, irregular dendrite structures and grain boundary were observed on the surface 

of the alloy. The martensit phase of NiTi-based alloys at low temperatures cause martensite plates 

not to be seen in SEM images. The EDX results obtained from the all surface of the alloy, Ni4Ti3 

and dendrite structure were found as Ni: 50.79, Ti: 49.21, Ni: 55.12, Ti: 44.88 and Ni: 53.83, Ti: 

46.17, respectively. It was determined that the boron element with small atoms and settled in the 

crystal lattice region or interfaces was not seen in EDX spectrometer with low energy resolution, 

but its presence in X-ray analysis. 

Keywords: Boron, microstructure, enthalpy 

1. Introduction 

Some of the unique properties of shape memory NiTi alloys have made them popular in the 

biomedical, aerospace industry, and applied engineering fields. Among these properties, super-

elasticity (SE), shape memory effect (SME), low elastic modulus and good corrosion resistance 

further expanded the application rate of the alloy [1-3]. Thanks to these developments, it is aimed to 

improve the microstructure and thermodynamic properties of the alloy by increasing the usage area 

of the NiTi alloy group. In particular, studies have been increased to improve shape memory effect 

and super-elasticity [4, 5]. Changing the Ni and Ti element ratios or adding another third element 

are some of these studies [6]. Recently, it is known that especially the transformation temperatures 

(As = Austenite start, Af = Austenite finish, Ms = Martensite start and Mf = Martensite finish) and 

microstructure are changed with the addition of elements Cu, Pt, Pd, Ta etc. to NiTi alloy [1, 7-9]. 
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In this study; It is aimed to examine the thermodynamic parameters and microstructural properties 

of NiTiB alloy produced with B element additives, different from Ni and Ti at different heating ↔ 

cooling rates. 

2. Material and Methods 

For the production of NiTiB alloy; The samples were prepared as pellets by mixing elemental 

powders in the ratio of 50.88 Ni-48.72 Ti-0.4B by weight (%wt) and pressed under a pressure of 

about 8 MPa. Samples in pellet form were produced as bulk alloy by melting under argon 

atmosphere and high temperature in an arc-melting production method. Samples of appropriate size 

were cut for the thermodynamic parameters and microstructure analysis of the NiTiB alloy 

produced. X-ray analysis was performed with RIGAKU ULTIMA IV device at a scanning speed of 

2 °/min between 30-80° and at room temperature for microstructure analysis. For another 

measurement of microstructure analysis; the sample, whose surface was sanded and polished, was 

etched with a solution in the ratio of HF + NH3 + H2O 1: 2: 5 and SEM-EDX analysis was 

performed with the JEOL JSM 6510 device. In order to determine the transformation temperatures 

and enthalpy energies of the alloy, 10 and 15 ° C/min heating ↔ cooling rates and argon 

atmosphere were taken by DSC (Perkin Elmer Sapphire Differantial Scanning Calorimeter) device. 

3. Results and Discussions 

The XRD peaks obtained by X-ray analysis taken at room temperature are given in Figure 1. 

Monoclinic B19ꞌ (NiTi), Ni4Ti3 precipitate and TiB2 phases were determined in the alloy [10, 11]. 

The dominance of the B19ꞌ (monoclinic) phase compared to the other phases indicates that the alloy 

has an austenite phase structure at room temperature. Apart from that, in the structure of the alloy; 

there are B19ꞌ (monoclinic) phase at 40.68, 50.96, 61.12 and 75.76 °, Ni4Ti3 precipitate phase at 

41.86 and 43.76 °, and TiB2 phase peaks at 35.46 and 69.82 °. It has been observed that the element 

boron forms the TiB2 phase with the element Ti and has lower intensities than the Ni4Ti3 precipitate 

phase. The reason for the difficulty in detecting the Boron element in EDX analysis is that it is 

important to determine even low intensity in the alloy by X-ray analysis. 

 

Figure 1: X-ray diffractogram of the alloy taken at room temperature 

The micrograph of SEM analysis at x500 magnification, which is important for microstructure 

determination, is given in Figure 2 a). Three different structures have been identified on the alloy 

surface. Structures with a darker contrast than other regions and predicted to be Ni4Ti3 precipitate 

phases are seen throughout the entire surface. Another striking structure is irregular dendrite 

structures that are not homogeneous within these dark contrast regions. It is seen that dendrite 
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structures spread randomly and in different sizes on the surface. Apart from the Ni4Ti3 precipitate 

phases and dendrite structures, it was determined that there is a structure known as the grain 

boundary. It is clearly seen that the grain boundaries cannot settle into the dendrite structures, that 

is, the grain boundaries remain between the detrites.  

In Figure 2 b), c) and d) the EDX spectrum of the alloy and the weight (%wt) ratios of the elements 

are given. EDX spectrum are important in determining the proportions of the alloy produced and the 

element ratios of the structures determined in XRD and SEM analyzes. EDX analysis was taken 

from the regions indicated by 1 (full surface), 2 (dendrite) and 3 (precipitate phase) in the SEM 

images of the alloy. With the EDX results, it was seen that the weight (%wt) ratios of the alloy we 

prepared were found to be close. With this result, it is concluded that the elements in the alloy are 

distributed homogeneously. With the EDX taken from the dendrite area (2), it was determined that 

the Ni ratio in this region was higher than Ti. This means that a small amount of Ni element 

accumulates in the dendrite areas. Thanks to the EDX analysis taken from the 3rd region, it has 

been confirmed that this region is the Ni4Ti3 precipitate phase. It is known that the correct data are 

not obtained for B in the EDX spectrometer, which is known to have low energy resolution [12]. 

Although the alloy has a B spectrum in EDX analysis, its weight ratio has not been determined. 

a) b) 

c) d) 

Figure 2: a) SEM image of alloy at x500 magnification, EDX results from b) All surface areas (1), c) dendrite 

structure area (2), d) Ni4Ti3 precipitate phase (3) 

In Figure 3, DSC curves of the alloy at 10 °C/min and 15 °C/min heating ↔ cooling rates are given. 

The transformation temperatures of the alloy As, Af, Ms and Mf and the enthalpy energies ∆HA→M 

and ∆HM→A were obtained from DSC curves and are given in Table 1. It was observed that enthalpy 

energies decreased despite the increase in transformation temperatures with increasing heating ↔ 

cooling rates. The decrease in enthalpy indicates that the energy transferred to the sample decreases 

Elt. Line Intensity(c/s) Error2-sig Conc  Units  

B Ka 0.00 0.422 0.000  wt.%  

Ti Ka 1,366.70 9.795 49.213  wt.%  

Ni Ka 647.36 6.759 50.787  wt.%  

100.000 wt.% Total

Elt. Line Intensity (c/s) Error2-sig Conc  Units  

B Ka 0.00 0.047 0.000  wt.%  

Ti Ka 1,909.57 11.543 46.170  wt.%  

Ni Ka 1,023.04 8.448 53.830  wt.%  

100.000 wt.% Total

Elt. Line Intensity(c/s) Error2-sig Conc  Units  

B Ka 0.00 0.176 0.000  wt.%  

Ti Ka 1,861.62 11.405 44.882  wt.%  

Ni Ka 1,050.93 8.562 55.118  wt.%  

100.000 wt.% Total
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as the transformation takes place. It shows that the small peaks of NiTiB alloy during heating and 

cooling, the transformation is one step B2↔B19ꞌ. From the transformation temperatures, it was 

determined that the austenite transformation occurred in the range of 4.9 °C to (-17.1 °C), and the 

martensite transformation was between (-22.4 °C) and (-25 °C). It is important that these 

transformation temperatures are observed below room temperature. Because in XRD and SEM 

analysis taken at room temperature; this caused the absence of austenite and martensite phases that 

existed at low temperatures. Using the determined transformation temperatures and enthalpy 

energies in Equations 1, 2 and 3; entropy, Gibbs free energy and elastic energies are calculated and 

their values are given in Table 2, (∆T = T0-Ms, T0= (Af +Ms)/2) [13]; 

∆𝑆𝑀→𝐴= ∆HM→A/T0 and ∆𝑆𝐴→𝑀=∆HA→M/T0 (1) 

∆𝐺𝑀→𝐴= ∆HM→A.∆T/T0 (2) 

Ge=∆𝐺𝑀→𝐴(Ms) - ∆𝐺𝑀→𝐴(Mf) = (Ms- Mf)∆𝑆𝑀→𝐴 (3) 

where T0 equilibrium temperature, ∆T transformation temperature difference, ∆H enthalpy, ∆𝑆 

entropy, ∆𝐺 Gibbs free energy and Ge elastic energy. It was determined that Gibbs free energy 

(∆𝐺𝑀→𝐴) required for phase transformation and elastic energies (Ge) stored or released during 

transformation and entropy (∆𝑆𝑀→𝐴) and (∆𝑆𝐴→𝑀) values decrease with increasing heating ↔ 

cooling rate.  

 

Figure 3: DSC curves of NiTiB alloy at 10 °C/min and 15 °C/min 

Table 1: Thermodynamic parameters of NiTiB alloy 

Cooling↔Heating 

Rate 

𝑨𝒔 
(°C) 

𝑨𝒑 

(°C) 

𝑨𝒇 

(°C) 

𝑴𝒔 

(°C) 

𝑴𝒑 

(°C) 

𝑴𝒇 

(°C) 

∆T 

(°C) 

T0 

(°C) 

∆HA→M 

(mj/mg) 

∆HM→A 

(mj/mg) 

10 °C/min 4.9 9.1 14.1 -21.5 -22.4 -25 -3.7 17.8 0.06 -0.17 

15 °C/min 8.2 14.9 17.1 -21.9 -22.7 -24.8 -4.4 17.5 0.05 -0.14 

Table 2: Entropy, Gibbs free energy and elastic energies of NiTiB alloy 

Cooling↔Heating 

Rate 

∆𝑺𝑨→𝑴 

(mj/mg.°C) 

∆𝑺𝑴→𝑨 

(mj/mg.°C) 

∆𝑮𝑴→𝑨 

(mj/mg) 

Ge 

(mj/mg) 

10 °C/min 0.033 0.095 0.035 0.033 

15 °C/min 0.025 0.071 0.017 0.020 
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4. Results 

The results of microstructural analysis and the thermodynamic parameters of NiTiB alloy produced 

by the arc-melting method, changing in increasing heating ↔ cooling rate, are summarized below. 

• The dominant 𝐵19′ (monoclinic) phase and low density Ni4Ti3 precipitate and TiB2 phases 

were found in the alloy by XRD analysis. 

• Ni4Ti3 precipitate phase, irregular dendrite structures and grain boundaries were observed in 

SEM images. 

• In EDX analysis, it was seen that Ni and Ti elements in the alloy produced were almost 

homogeneously distributed. It was determined that Ni4Ti3 precipitate and dendrite structures 

are Ni-based by determining the amount of elements by weight. 

• It was found by DSC analysis that the transformation exhibits a one-step B2 ↔ B19ꞌ phase 

transformation and the transformation temperatures occur below room temperature. The 

transformation temperatures being below room temperature caused martensite plates not to 

be observed in XRD and SEM analyzes. 

• It was seen that the obtained enthalpy, Gibbs free energy and elastic energies decreased with 

increasing heating-cooling rate. 
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Abstract 

Nowadays, environmental problems brought about by industrialization have started to show their 

effects. The air and water resources, which are vital for human beings, are heavily contaminated 

with toxic substances and pollutants as a result of rapid industrialization. This situation brings 

along various health problems for humans and the ecosystem. The production and use of nanofiber 

structures has found a wide range of applications in academic and industrial fields in obtaining 

environmentally friendly materials. Despite their small size, nanofiber structures find quite a lot of 

application areas thanks to the superior mechanical properties they provide. Apart from the 

mechanical properties of nanofiber structures, their electrical and thermal conduction properties 

are also very good. It is seen that nanofiber structures are very useful especially in electrical 

energy storage applications in batteries, textile applications and filtering applications. For 

instance, polymeric nanofibers produced by electrospinning technique with high mechanical 

strength are widely used as reinforcement elements for composite materials. Electrospinning is a 

simple, productive technique used to produce highly functional micro and nanometer scale (0.01 - 

10μm) fibers. These produced fibers are extremely lightweight, have low manufacturing costs and 

have a large aspect ratio, reduced defects and high flexibility in surface functionality, so they have 

significant advantages. The electrospinning system simply consists of a syringe, a metal needle at 

the syringe tip, a syringe pump control system to control the flow in the syringe, a high voltage 

source and a unit that collects fibers. 

Within the scope of this study, nanofiber structures produced by electrospinning technique in the 

literature will be examined and evaluated. The areas where the produced nanofiber structures are 

used will be examined and the potential use of these structures for the aviation field will be 

interpreted. 

Keywords: aircraft materials, electrospinning, polymeric fibers, composite materials 

1. Giriş 

Bilindiği üzere kompozit malzeme, makroskopik seviyede birleştirilen ve birbiri içinde çözünmeyen 

iki veya daha fazla bileşenden oluşan yapısal bir malzemedir. Bileşenlerden biri takviye fazı iken 

diğer bileşen ise matris fazıdır. Takviye fazı, matris fazı içine gömülü durumda bulunmaktadır. 

Takviye fazı malzemesi, lifler, parçacıklar ya da pullar biçiminde olabilmektedir. Matris fazı 

malzemeleri ise genellikle süreklidir. Kompozit sistemlere örnek olarak çelikle güçlendirilmiş beton 

ve grafit fiberlerle güçlendirilmiş epoksi vb. malzemeler verilebilir (Kaw, 2006:2). Kompozit 

malzemeler, yüksek performans / kütle oranı sayesinde endüstrilerde giderek artan bir kullanım 

alanı bulmaktadır. Kütlelerinin hafif olmasından dolayı özellikle havacılık endüstrisinde giderek 

artan bir kullanım alanı bulmaktadır. Bu yüksek performans / kütle oranına, karbon, cam veya 
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Kevlar gibi belirli mekanik özelliklere sahip malzemelerin kullanılması neden olmaktadır. Şekil 

1’de havacılık sanayiinde kompozit malzemelerin oldukça önemli olduğu görülmektedir (Bouvet, 

2017:1). 

 

Şekil 1: Boeing 787 uçağına ait malzeme kullanım oranları (Bouvet, 2017:1) 

Havacılık endüstrisinde kompozit malzeme ve yapıların kullanımı son yıllarda oldukça artmıştır. 

Kompozit malzemelerin havacılık sanayiinde kullanımları yeni gibi görünse de, uçak imalatı için 

kompozit malzemelerin olası uygulamaları yaklaşık 80 yıldır araştırılmaktadır. Sandviç tipi bal 

peteği yapılar (honeycomb) ve cam elyaf takviyeli kompozitler ilk olarak 1940'larda havacılık 

camiasına tanıtılmıştır. Karbon fiber takviyeli kompozitler ise 1960'larda havacılık alanına girmiştir 

(Zimmermann ve Wang, 2020). Kompozit temelli bileşenler, alüminyum gibi geleneksel uçak 

malzemelerinden üretilen bileşenlere kıyasla sunduğu avantajlar sayesinde uçak yapımı için 

zamanla daha da iyi bir seçim haline gelmektedir. Kompozit malzemeler aerodinamik açıdan daha 

verimli uçak parçalarının üretimine imkan tanırken, aynı zamanda iyi sıcaklık direnci, korozyon 

direnci ve radar emilimine ek olarak yüksek özgül mukavemet, özgül sertlik ve yorulma direnci 

özellikleri sergiler. Ayrıca, kompozit malzemeler alüminyumdan daha hafif olduğundan, 

kullanımlarının artması yakıt tüketiminin ve emisyon değerlerinin azalmasını sağlamaktadır 

(Kassapoglou, 2013; Peters, 2013; Gopal, 2016). Son zamanlarda ise farklı matris türlerini (örneğin 

polimerik, seramik, metalik vb.) fiber ya da nanofiber gibi takviye malzemeleri ile güçlendirerek 

geliştirilen fiber takviyeli polimer kompozitler (FRP'ler), havacılık ve uzay mühendisliğinde büyük 

ilgi görmeye başlamıştır. Tablo 1’de sunulan veriler değerlendirildiğinde fiber takviyeli 

kompozitlere olan ilginin arttığı anlaşılmaktadır. Kompozit malzemeler, havacılık endüstrisinde 

roket motor dökümleri, radomlar, antenler, motor kaportaları, yatay ve dikey stabilizeler, merkez 

kanat kutuları, uçak kanatları, basınç perdeleri, iniş takımı kapıları, motor kaportaları, zemin 

kirişleri, kuyruk konisi ve flap kızağı panelleri gibi birincil ve ikincil yapısal parçalarda 

kullanılmıştır. 2007'de piyasaya sürülen Boeing 787 Dreamliner uçağında Şekil 1’de gösterildiği 

gibi % 50 oranında kompozit (23 ton karbon fiber ile üretilen yaklaşık 32.000 kg karbon fiber 

kompozit) kullanılmıştır. 2014 yılında motor bileşenlerinde 1,1 milyar ABD dolarını aşan yaklaşık 

1680 MT kompozit malzeme kullanılmıştır. Bu kullanım miktarının 2023 yılına kadar 1.7 milyar 

ABD doları değerinde 2665 MT kompozite ulaşması beklenmektedir. Yüksek sıcaklık 

gereksinimlerine bakıldığında, seramik matrisli kompozitlerin uçak motoru bileşenleri için büyük 

beklentilere sahip olması beklenmektedir (Rana ve Fangueiro, 2016). 

Tablo 1: Fiber Takviyeli Polimer Kompozitlerin hava aracı yapılarında kullanımının artışı (Rana ve Fangueiro, 

2016) 

Boeing 777 (2000 yılında başlatıldı) Boeing 787 Dreamliner (2007 yılında başlatıldı) 

%11 Fiber Takviyeli Polimer %50 Fiber Takviyeli Polimer 

%70 Alüminyum %20 Alüminyum 

%7 Titanyum %15 Titanyum 

%11 Çelik %10 Çelik 

%1 Diğer %5 Diğer 

20%

15%

10%

50%

5%

Alüminyum Titanyum Çelik Kompozit Diğer
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Havacılıkta kullanılan kompozit malzemeler belirli özellikleri sağlamak zorundadır. Aşağıda 

belirtilen bu özellikleri fiber takviyeli polimer kompozitler büyük oranda karşıladığı için hava aracı 

malzemelerinde çoğunlukla kullanılmaktadır. Hava aracı malzemelerinin sağlaması gereken 

özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

• Fiber takviyeli polimer kompozitler, metallere kıyasla ağırlık olarak çok daha hafiftir. Bu 

malzemelerin kullanımı, uçak yapılarının ağırlığının %30'dan fazla azalmasına neden 

olmuştur. Yapıda sağlanan bu hafiflik ile daha düşük yakıt tüketimi elde edilecek ve yakıt 

maliyetleri düşecektir. En önemlisi ise daha düşük yakıt tüketimi sayesinde sera gazı 

emisyonlarının azaltılacaktır. 

• Havacılık yapılarında kullanılan kompozit malzemeler yüksek statik dayanıma sahip 

olmalıdır. Yapıların bazı kısımları, örneğin uçak kanatları, rüzgarın yönünde ve hızında 

meydana gelen ani değişimler (windshear) ve diğer büyük geçici kuvvetler nedeniyle 

ekstrem kuvvetlere dayanıklı olmalıdır. 

• Havaaracı yapılarında kullanılacak olan kompozitlerde aranan bir başka özellik iyi bir 

yorulma dayanımıdır. Havaaracı yapılarının kullanım ömrü büyük ölçüde yorulma 

performanslarına bağlıdır. Yorulma dayanımı yüksek yapıların kullanımı, havaaracı 

yapılarının ömrünü uzatır, bakım sıklığını ve maliyetini azaltır ayrıca bunlara ek olarak 

havaaracı emniyetini artırır. 

• Havaaracı yapılarında kullanılan kompozitler yüksek kırılma tokluğuna ve hasar toleransına 

sahip olmalıdır. Yapılarda meydana gelen çatlak ve kusurlar hızlı bir şekilde ilerlememeli ve 

yapıların aniden bozulmasına yol açmamalıdır. 

• Havaaracı yapılarında kullanılan kompozitlerden beklenen bir diğer temel gereksinim ise 

yüksek darbe enerjilerini karşılayabilmesi ve kuş çarpması ya da yabancı maddelerin 

çarpması gibi aniden meydana gelen etkilere karşı direnç gösterebilmesidir.  

• Havacılık kompozitleri, elektromanyetik dalgaların korunmasını sağlamalıdır. 

• Çok fonksiyonellik, havacılık kompozitlerinin önemli gereksinimlerinden birisidir. 

Kompozit malzemeler, çok çeşitli sıcaklıklarda (donmadan yüksek sıcaklıklara kadar) 

mükemmel boyutsal kararlılık sağlamalı ve yıldırım çarpmalarına, doluya, aşındırıcı 

ortamlara (örneğin jet yakıtı, yağlayıcılar ve boya sökücüler gibi sıvılar) karşı dayanıklı 

olmalıdır. 

• Yapısal sağlık durumu izleme (SHM), pek çok alanda kullanılan malzemelerde olduğu gibi 

havacılık kompozit malzemeleri için de temel bir ihtiyaçtır. Bu özellik bakım faaliyetlerinin 

zamanında gerçekleştirilmesi için hava aracı yapılarındaki hasarın çevrimiçi olarak 

izlenebilmesi için gereklidir. Bu sayede bakım maliyetleri düşürülürken havacılık 

yapılarının emniyeti de artırılacaktır (Rana ve Fangueiro, 2016). 

Nanokompozitler, nanomalzemelerin takviye amacıyla ya da kompozitlerin işlevselliğini arttırmak 

için kullanıldığı kompozit malzemeler olarak tanımlanabilir (Thostenson, Li ve Chou, 2005). 

Takviye olarak, nanomalzemeler aşağıdaki gibi çeşitli avantajlar sunar: 

• Yüksek yüzey alanı ve daha iyi arayüz, 

• Daha küçük kusurlar ve 

• Özellik geliştirmek için gereken düşük hacim fraksiyonu. 

Dikkat çekici mekanik özelliklere sahip olan bazı nanomalzemelerin karbon nanotüpler ve 

nanofiberler olduğu bilinmektedir. Bu malzemelerin mükemmel takviye malzemeleri olduğu 

kanıtlanmıştır. Bu nanomalzemeler, farklı matris türlerinde (polimerik, seramik ve metalik), düzlem 

içi mukavemet ve sertlik, kırılma tokluğu, yorulma özellikleri, darbe özellikleri, dinamik mekanik 
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özellikler, termal kararlılık ve benzeri gibi çeşitli özelliklerin iyileştirilmesi konusunda oldukça 

başarılı olmuştur. Nanografit, nanokil ve metal nanopartiküller, takviye için kullanılan diğer 

nanomalzemelerdendir. Nanomalzemelerin üretimi üzerine çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu 

yöntemlerden bazıları şu şekildedir; saçılım, eriyik ekstrüzyonu, yerinde polimerizasyon ve 

elektrospinning (Rana ve Fangueiro, 2016). 

Bu çalışmada elektrospinning tekniği, bu teknik ile üretilen polimerik nanofiberler ve polimerik 

nanokompozitler incelenmiştir. Literatürde yer alan çalışmalar kapsamında elde edilen mekanik 

özellikler hava aracı yapılarının gereksinimlerine göre yorumlanmış ve bu malzemelerin hava aracı 

yapılarında kullanım potansiyeli değerlendirilmiştir. 

2. Elektrospinning Yöntemi 

Elektrospinning çalışma prensibi itibariyle basit ve potansiyel olarak birkaç nanometre çapında 

sürekli fiberlerin üretimi için kullanılan en etkili ve gelişmiş EHD (elektrohidrodinamik) tekniğidir. 

Üretilen bu fiberler son derece hafiftir, imalat maliyetleri düşüktür ve büyük bir en - boy oranına 

sahiptir, azaltılmış kusurlara ve yüzey işlevselliğinde yüksek esnekliğe sahiptir bu yüzden önemli 

avantajları vardır. Elektrospreyleme ve geleneksel kuru ya da eriyik eğirme olmak üzere iki 

geleneksel işlemin karakteristik özelliklerini paylaşır. Electrospinning sistemi Şekil 2’de görüldüğü 

üzere basit olarak bir şırınga, şırınga ucunda metal bir iğne, şırıngadaki akışı kontrol etmek üzere 

şırınga pompası kontrol sistemi, yüksek gerilim kaynağı ve fiberleri toplayan bir üniteden 

oluşmaktadır. Bu çok yönlü işlem doğal ve sentetik polimerlere, polimer alaşımlarına, metallere ve 

seramiklere uygulanabilmektedir. Gözenekli fiberler, çekirdek -kabuk fiberleri, içi boş fiberler ve 

sarmal fiberler gibi çeşitli fiber yapıları, belirli özel aletler kullanılarak elektrospinning tekniği ile 

üretilebilmektedir. Fiziksel, biyolojik veya kimyasal özelliklere bağlı olarak, elektrospinning 

kullanılarak üretilen fiberler, filtreleme, biyomedikal, sensörler, koruyucu giysiler ve benzeri bir 

dizi uygulama için büyük ilgi görmektedir (Babar ve diğ., 2019). 

 

Şekil 2: Elektrospinning sistemi genel yapısı 

Daha önce de bahsedildiği gibi elektrostatik eğirme olarak da bilinen elektrospinning çok yeni 

olmamakla birlikte çok güçlü bir nanofiber üretim tekniğidir. Sıvıların elektrostatik çekimi 

hakkındaki ilk iddia 16.yy’a kadar uzanmaktadır. Bu iddiayı Royal College of Physicians başkanı 

Gilbert bildirmiştir. Gilbert, doğru şekilde yüklenmiş bir kehribar parçası ve bir su damlacığı 

birbirine yeterince yaklaştırılırsa, ikincisinin bir koni şekli oluşturacağını ve koninin ucundan küçük 

damlacıkların fırlayacağını iddia etmiştir. Yaklaşık 270 yıl sonra Bose, 1745'te yüksek elektriksel 

potansiyelleri kullanarak aerosolleri sentezlemiştir. 1882 yılında Rayleigh, damlacığın yüzey 

geriliminin üstesinden gelerek belirli büyüklükte bir sıvı damlasının patlamasına neden olan 

maksimum yük miktarını hesaplamıştır. Ayrıca, yükselen bir sıvı jetin kararlılığının artan elektrik 

yükü ile artacağını ortaya attı; ancak, elektrik yükü belirli bir sınırı aştığında, sıvı jetinin dengesi 

bozulmaktadır. 20. yüzyılın başlarında, Morton ve Cooley, elektrospinning süreci olgusunu 

kanıtladılar ve elektrospinning yoluyla küçük fiberler üretme olasılığını keşfettiler ve bunlara ek 

olarak, sıvıları püskürtmek için elektrik yükü kullanan cihazların patentini aldılar (Babar ve diğ., 
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2019). Elektrospinning tekniği tarih olarak eski zamanlara dayansa da son yıllarda oldukça popüler 

olmuştur. Şekil 3’te verilen grafikte Web of Science sitesinden alınan verilere göre son 10 yılda 

‘electrospinning’ kelimesi ile ilgili yapılan yayın sayıları verilmektedir. Grafikten anlaşılmaktadır ki 

son 10 yılda elektrospinning tekniği büyük araştırma ilgisi görmüştür ve görmeye devam 

etmektedir. 

 

Şekil 3: 2010 - 2021 yılları arasında "electrospinning" anahtar kelimesi ile yapılan yayın sayıları 

Elektrospinning işlemi sırasında, yüksek voltaj verildiğinde, iğne ucundaki polimer solüsyon 

damlacığı elektrostatik kuvvetler altında Taylor konisi adı verilen bir koni şeklini alır. Güçlü 

elektrostatik kuvvet, elektrospinning sürecini başlatmak için itici güç olarak kabul edilmektedir. 

Güçlü bir elektrostatik alanın kuvveti altında, yüksük (spinneret) ucundaki yüklü çözelti jeti, kuvvet 

dengesini korumak için boyutunu değiştirir. Artan elektrostatik alan yoğunluğu ile, yüzeydeki 

indüksiyon yükleri birbirini iter ve kesme gerilmeleri (shear stress) üretir. Bu itici kuvvetler, yüzey 

geriliminin tersi yönde hareket eder, bu da çözeltinin bir Taylor konisine doğru genişlemesine yol 

açar ve yüzeyin başlatılmasında rol oynar. Elektrostatik alan kritik voltaj 𝑉𝑐'ye ulaştığında, itici 

kuvvetlerin dengesi bozulur ve böylece konik damlanın ucundan yüklü bir jet fırlar. Elektrospinning 

için kritik voltaj olan 𝑉𝑐 değerinin hesaplamasına dayanan ifade Denklem 1’de verildiği gibidir 

(Long ve diğ., 2019). 

𝑉𝑐
2 = 4

𝐻2

ℎ2
(ln (

2ℎ

𝑅
) − 1.5) (1.3𝜋𝑅𝛾)(0.09) (1) 

Denklem 1’de yer alan 𝐻 yüksük ucundan toplayıcıya olan uzaklık, ℎ sıvının içinde bulunduğu 

kolonun uzunluğu (şırınga uzunluğu), 𝑅 yüksük iç yarıçapı ve 𝛾 eğirme çözeltisinin yüzey 

gerilimidir (birimler: 𝐻, ℎ ve 𝑅 cm cinsinden, 𝛾  dyn/cm cinsindendir). Gerilimi tahmin etmek için 

0,09 faktörü eklenmektedir. Elektrospinning tekniği kolay kullanımına ve düşük maliyetine rağmen, 

fiber üretimini ve nano yapıyı büyük ölçüde etkileyebilecek bazı faktörler mevcuttur. Bu faktörler 

Şekil 4’te çevresel değişkenler, çözelti ile ilgili değişkenler ve elektrospinning ile ilgili değişkenler 

olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır (Long ve diğ., 2019). 
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Şekil 4: Fiber üretimini etkileyen faktörler (Long ve diğ., 2019) 

3. Elektrospinning ile Üretilen Polimerik Nanofiberlerin Mekaniği 

Polimer nanofiberler, geniş bir uygulama yelpazesindeki temel önemlerinden dolayı büyük ilgi 

görmektedir. Polimerik nanofiberler, elektrospinning işleminin yardımıyla yarı seyreltik bir polimer 

çözeltisinden üretilebilir; bu sırada bir polimer çözeltisi, bir püskürtme yüksüğünden itme kuvveti 

ile çıkarılır ve güçlü bir elektrik alan ile uçta bir jet oluşturulur. Elde edilen jet daha sonra 105 

mertebesinde aşırı uzama ve incelmeye uğrar ve buna 103 s–1 mertebesinde bir gerilme hızı eşlik 

eder ve bu da polimer zincirlerinin gerilmesine ve yönlenmesine yol açar. Jet boyunca gerilme, çift 

kırılma ve Raman teknikleri gibi süreç içi ölçümlerle izlenebilir. Devam eden jet akışı ile son derece 

hızlı çözücü buharlaşması meydana gelir, bu da birkaç milisaniye içinde bir kabuk oluşumuna ve 

polimer matris makro yapısının söndürülmesine neden olarak dengede olmayan bir duruma neden 

olur. Deneysel gözlemlerle doğrulanan teorik analizler, hızlı buharlaşmanın fiber / buhar 

arayüzünde polimer yoğunluğunda keskin artışlar sağladığını ve bunun sonucunda fiber 

heterojenliğini ve gözenekliliğini artırdığını göstermiştir.  Eğirme koşullarının uygun şekilde 

seçilmesiyle, homojen olarak yapılandırılmış elektrospinning kullanılarak fiberler üretilebilir 

(Arinstein, 2017).  

Polimer çözelti viskozitesinin (𝜂), çözeltinin göreli konsantrasyonuna (𝑐 𝑐∗⁄ ) bağımlılığı seyreltik 
(𝑐 𝑐∗ < 1⁄ ), yarı seyreltik – karışmamış (semidilute unentangled) (1 < 𝑐 𝑐∗ < 3⁄ ) ve yarı seyreltik 

– karışmış (semidilute entangled) (𝑐 𝑐∗ > 3⁄ ) olmak üzere üç farklı şekilde kategorize edilir. Yarı 

seyreltik - karışmamış bir çözeltide, yetersiz zincir karışmasından dolayı sürekli nanofiberler yerine 

damlacıklar (aerosol) oluşur. Tersine, yarı seyreltik - karışmış bir çözelti, elastik jet davranışı ve 

sürekli nanofiberlerin oluşumunu sağlar. Çözelti konsantrasyonlarındaki değişiklikler, özdeş 

elektrospinning işleme parametrelerine rağmen eğrilmiş fiberin çapını etkilemektedir. Yarı seyreltik 

– karışmış polimer çözeltileri için fiber çapının polimer konsantrasyonuna bağımlılığına ait 

deneysel sonuçlar Şekil 5 'te sunulmaktadır (Arinstein ve Zussman, 2011). 
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Şekil 5: Polimetil metakrilatın (PMMA) farklı moleküler ağırlıkları (Mw) için fiber çapının bağıl konsantrasyona 

(𝒄 𝒄∗⁄ ) göre değişimi (Arinstein, 2017) 

Şekil 5’te verilen deney sonuçlarına göre dağılıma ait eğim değeri 3.1 olarak bulunmuştur. Burada 

fiber çapı olan D değeri bağıl konsantrasyona (𝑐 𝑐∗⁄ ) bağlı bir değer olduğu için Denklem 2’deki 

gibi bir ölçeklendirme bağlantısı kurulabilir (Arinstein ve Zussman, 2011). 

𝐷 ∝ (𝑐 𝑐∗⁄ )3.1 (2) 

Daha önce bahsedildiği üzere elektrospinning tekniğinde elektrik alan altında bir çözelti jeti düşük 

potansiyele sahip elektroda doğru hızlandırılmaktadır. Bu çözelti jetinin sabit akış oranı (𝑄), 
yoğunluğu (𝜌), viskozitesi (𝜂), iletkenlik ve geçirgenlik katsayıları (𝐾, 휀) ile ifade edilmektedir. 

Çözelti jetinin yerel hızı hem uzunlamasına hem de radyal bileşenleri içermektedir. Denklem 3’te 

çözelti jetinin yerel hızına ait bileşenlerin ifadeleri verilmiştir (Arinstein ve Zussman, 2011). 

𝑣𝑧 ≈𝑣0(1 +
𝑧
𝑧0⁄ )

2
 , 𝑣𝑟 ≈ −𝑣0(1 +

𝑧
𝑧0⁄ )

𝑟

𝑧0
 (3) 

Burada 𝑣0 jet başlangıç hızıdır, 𝑧0 ise karakteristik uzunluktur. 𝑧0 değeri hız artışının ölçeğini 

belirler ve bu değer 𝑄, 𝜂, 𝐾, 𝑦ü𝑧𝑒𝑦𝑔𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖(𝛾)ve elektrik alana bağlıdır. 

 

Şekil 6: Bir düzlem elektrotta açıklıktan çıkan ve h mesafesine yerleştirilmiş bir karşı elektrota doğru sızan bir 

jetinin çizimi (Arinstein ve Zussman, 2011). 

Polimer nanomalzemelerin mekanik ve termodinamik özellikleri düzenli bir model göstermektedir. 

Bununla birlikte, malzeme ölçeği kritik bir eşiğin altına düştüğünde bu özellikler keskin bir şekilde 

değişir (örneğin, filmler için kalınlık ve fiberler için çaplar). Bu özelliklerde gözlemlenen boyuta 

bağlı değişikliklerin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Mekanik modeller, hem iki boyutlu hem de 

tek boyutlu nano sistemler için bu tür davranışları yüzey etkilerine bağlamıştır. Yüzey etkileri, 
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boyutları küçültülmüş malzemelerin nihai özelliklerinde açıkça rol oynasa da, ayrıntılı analizler, 

yüzey etkisinin tek başına deneysel gözlemleri yeterince açıklayamadığını göstermektedir. Çapları 

80-100 nm'in altına düştüğünde PAMPS (poli-2-akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit) 

nanofiberlerin (Şekil 7) ve polipirol nanotüplerin (Şekil 8) elastik modülünde ani bir artış 

gözlenmiştir. PAMPS nanofiber ve polipirol nano tüp modüllerinin ölçümleri, üç noktalı eğme 

tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde ölçülen elastik modül, bir fiber demetinin toplu 

bir özelliğidir ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) probunun kuvvet-mesafe eğrisinden elde 

edilebilir (Arinstein ve Zussman, 2011).  

 

Şekil 7: Çapın (d) bir fonksiyonu olarak PAMPS (poli-2-akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit) 

elektrospinning ile üretilen nanofiber için ölçülen elastik modülünün (E) değişimi (Arinstein ve 

Zussman, 2011) 

 

Şekil 8: Polipirol nanotüplerin dış çaplarının (d) bir fonksiyonu olarak ölçülen azaltılmış elastik 

modülünün (E) değişimi (Arinstein ve Zussman, 2011) 

4. Elektrospinning ile Üretilen Polimerik Nanofiberlerin Kullanım Alanları  

Elektrospinning tekniğinin doğal ve sentetik polimer kompozitler (hem organik hem de inorganik) 

dahil olmak üzere çok çeşitli hammaddelerden nanoyapılar üretme becerisine sahip olması , çeşitli 

nanoyapıların yüksek verimli şekilde hazırlanması için giderek daha fazla bilim insanını 

cezbetmektedir. Elektrospinning ile üretilen nanofiberler, doku şablonları, ilaç dağıtımı, farmasötik 

bileşenler, tıbbi protezler, yapay organlar, yara sargıları, kemik dokusu mühendisliği, filtreleme 
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(hava filtresi) ve algılama, batarya teknolojilerinde ve elektromanyetik girişim engelleme gibi pek 

çok alanda geniş uygulama olanaklarına sahiptir (Wang ve diğ., 2019). 

 

Şekil 9: Elektrospinning ile üretilen nanofiberler ile elde edilebilecek yapılar ve kullanım alanları (Wang ve diğ., 

2019) 

Elektrospinning ile üretilen fiber takviyeli polimer kompozitler, yüksek mukavemetli / yüksek 

tokluğa sahip materyallerin ve iyi termal ve elektrik iletkenliğine sahip materyallerin geliştirilmesi 

için önemli potansiyele sahip olmasına rağmen, çok az çalışma kompozitlerde elektrospinning ile 

üretilmiş fiberlerin kullanımını araştırmıştır. Polimer matrislerdeki geleneksel takviyeler, düzensiz 

şekillerinden dolayı gerilim yoğunlaşma bölgeleri oluşturabilir ve çatlaklar dolgu maddelerini 

keserek veya yukarı, aşağı ve parçacıkların etrafında hareket ederek yayılır. Buna karşın, 

elektrospinning ile üretilen fiberlerin geleneksel dolgu maddelerine göre birçok avantajı vardır. 

Fiberlerin güçlendirici etkisi, esas olarak fiber boyutundan etkilenir. Daha küçük boyutlu fiberler 

daha verimli takviye sağlar. Fiberlerdeki makromoleküllerin yönelimi, çaptaki azalma ile iyileşir ve 

daha ince çaplı fiberleri çok güçlü hale getirir. Bu nedenle, nanometre boyutlu fiberlerin 

kullanılması, mikron boyutlu fiberlere kıyasla polimer matrisin mekanik bütünlüğünü önemli 

ölçüde artırabilir. Ayrıca, fiberler arasındaki yüksek gözeneklilik yüzdesi ve düzensiz gözenekler, 

matris içinde dağıldığında iç içe geçmiş bir yapıya yol açabilir, bu da birbirine kenetleme 

mekanizmasından kaynaklanan mekanik mukavemeti arttırır. Nanofiberlerin bu karakteristik 

özellikleri, uygulanan gerilmenin fiber matris arayüzüne, yaygın olarak kullanılan dolgu 

malzemelerinin çoğundan daha iyi bir şekilde aktarılmasını sağlar. Daha iyi bir takviye elde etmek 

için, elektrospinning ile üretilen nanofiberlerin rastgele dağıtılmış bir yığın yerine oldukça hizalı bir 

iplik olarak toplanması gerekebilir. (Baji ve diğ., 2010).  

5. Sonuçlar 

Giriş kısmında bahsedildiği üzere geleneksel olarak havacılık malzemeleri olarak kullanılan fiber 

takviyeli kompozitler (FRP), bazı metalik malzemelerle karşılaştırıldığında yüksek mukavemet-

ağırlık ve modül-ağırlık oranları sergilemektedir. Bununla birlikte, son yirmi yılda, özelliklerinde 

potansiyel gelişme gösterdikleri ve çok işlevli performanslar sağlayabildikleri için havacılık 

endüstrisinde odak, nanomalzeme bazlı kompozitlere doğru kaymıştır. Hava aracı yapıları için 

takviye olarak kullanılan nanomalzemeler genellikle karbon temelli nanoparçacık ya da metal 

nanoparçacık olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Mikro ölçekli dolgu maddelerine 
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kıyasla nano ölçeğin avantajı, daha verimli gerilme aktarımı için bir arayüz görevi görebilen 

muazzam yüzey alanları sunmasıdır. 

Polimerik nanofiber yapıların hava aracı yapılarına yönelik kullanımlarını içeren uygulamalar 

literatürde bulunmamaktadır. Bu yapılar hava araçlarında birincil olarak yükleri karşılayacak 

şekilde kullanılamasa da farklı takviye malzemeleri ile birlikte mukavemet artırıcı olarak 

kullanılabilir. Bu yapıların kullanımı ile gerilme yükü yüzeye dağıtılarak yapının yüklerden 

etkilenmesi önlenebilir ya da geciktirilebilir. Ayrıca bu yapıların elektromanyetik girişim 

absorblama özelliği sayesinde hava araçlarında elektromanyetik girişimden koruma amacıyla 

kullanılabilir. Nanofiber yapıların ses yalıtım özelliği sayesinde uçak içerisinde gelen gürültülerin 

azaltılması amacıyla da kullanılabilir. 
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Abstract 

The ionosphere is an atmosphere layer that causes delay/acceleration effects on electromagnetic 

signals traveling between space and earth due to the containing number of free electrons. 

Forecasting the number of free electrons is an important field of study for space weather, 

communication, and navigation applications. In this study, artificial intelligence (AI) techniques 

e.g. a machine learning-based method, autoregressive integrated moving average (ARIMA), and a 

deep learning-based method, long short-term memory (LSTM) network, were utilized in producing 

predicted Global Ionosphere Maps (GIMs). The vertical Total Electron Content (VTEC) values of 

the International GNSS Service (IGS)-GIMs between March 1 and March 31, 2020 were trained at 

all grid points (71x73 grids) and VTEC values on April 1-2 were forecasted with the proposed 

models. Also, the forecast VTEC values obtained from the 1 and 2 days predicted GIMs (pGIMs) 

produced by CODE (c1pg, c2pg) and the forecast VTEC values of proposed methods were 

compared with the observed VTEC values of the final IGS-GIMs (igsg). The results showed that 

ARIMA predicted VTEC values with lower accuracy than LSTM and c1pg-c2pg. LSTM method has 

very close prediction accuracy to c1pg-c2pg, but the results of CODE-pGIMs are more consistent 

with the final IGS-GIMs. Future work aims to achieve better results than pGIMs of IGS analysis 

centers (CODE, ESA, UPC, IGS combined) by changing the hyperparameters of the LSTM (e.g. 

increasing the number of hidden layers or iterations, using long-term training data) or using 

modified versions of LSTM (e.g. Bi-LSTM). In particular, we foresee that the multivariate approach 

will further improve the results of the proposed methods. 

Keywords: ARIMA, Forecasting, Ionosphere, LSTM, Predicted GIMs, Total Electron Content 

1. Introduction 

The ionosphere is an ionized Earth's atmosphere layer due to the solar and cosmic radiation which 

locates at 80-1000 km above the Earth’s surface. The molecules in this layer emit free electrons 

when exposed to solar radiation. The ionosphere is divided into three different layers as D, E, F1, 

and F2 according to the thermal and chemical properties of the uncharged gas and ionized 

components that vary according to height. The lower layers (D and E) of the ionosphere provide 

radio communication around the world by reflecting low/high-frequency radio signals (VLF, LF, 

MF, and HF). The upper layers (F1 and especially F2) cause an important source of error in 

navigation applications due to the delay (code observations) and acceleration (phase observations) 

effects on the Global Navigation Satellite Systems (GNSS) signals. Therefore, the ionosphere is an 

essential atmosphere layer for communication and navigation applications, and modeling or 

forecasting the momentary number of free electrons is an important field of study. 

Because GNSS technology provides low-cost, high accuracy, near-real-time, and continuity 

ionospheric data, it has been used extensively in ionosphere modeling studies in recent decades (Ho 

et al., 1996; Mannucci et al., 1998; Fedrizzi et al., 2002; Brunini et al., 2004; Hernández-Pajares et 

al., 2011; Reddybattula et al., 2019). Since the ionospheric effect on electromagnetic signals is 

frequency-dependent, VTEC values can be calculated by GNSS observations. In addition, the error 

caused by the ionospheric delay/acceleration effect on the pseudorange can be eliminated in dual-

frequency receivers. Although the ionosphere error can be eliminated with dual-frequency 
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receivers, the high cost of these devices prevents them from being used in practical applications. 

Here, inexpensive single-frequency receivers are used and the ionospheric delay error is tried to be 

removed by various ionospheric models such as Klobuchar, NeQuick, GIMs. The most used model 

for real-time GPS navigation applications is the Klobuchar coefficients (4 alpha and 4 beta 

coefficients) included in the GPS broadcast ephemeris (brdc) files. However, this model can 

eliminate only 50% of the ionospheric error (Klobuchar, 1987). Especially in adverse space climate 

conditions, errors are gradually increasing. Orus-Perez (2019) proposed a TensorFlow-based neural 

network model to estimate GNSS single frequency ionospheric delay. Recently, new ionospheric 

global models for long-term forecasting such as the Neustrelitz TEC Model (NTCM) (Jakowski et 

al. 2011) and the GEMTEC (Ivanov et al. 2011) have been developed based on GIMs. 

There are many traditional time series analysis methods to modeling the VTEC time series, but 

these methods are not adequate to simulation the previous VTEC values and the pattern that is far 

away from forecasting-initial-point, as any artificial intelligence (AI) algorithms. However, the AI 

method learns the trend, seasonality, and residuals patterns in the VTEC time series and 

successfully forecasting VTEC values for a short period. Some AI-based methods were previously 

utilized to forecast ionospheric parameters (McKinnell and Poole, 2004; Athieno et al., 2017; Sai 

Gowtam and Tulasi Ram, 2017; Srivani et al., 2019; Kaselimi et al., 2020; li et al., 2020; Ruwali et 

al., 2020). McKinnell and Poole (2004) trained a neural network (NN) based ionospheric model to 

reveal the development of the F layer contribution. They indicated that NNs can be utilized to 

provide solutions to difficult prediction tasks such as the probability of F1 layer existence. Athieno 

et al. (2017) developed a Neural Network (NN) model to forecast the critical frequency of the F2 

layer (foF2) values in the polar cap. The results showed that the NN model performs better than 

IRI2012 during low solar activity and the equinoxes. Sai Gowtam and Tulasi Ram (2017) 

developed an ANN-based two-dimensional (2-D) Ionospheric Model (ANNIM) to predict the 

ionospheric peak parameters, such as NmF2 and hmF2 using FORMOSAT-3/COSMIC data from 

2006 to 2015. ANNIM has captured the global-scale ionospheric phenomena such as ionospheric 

annual anomaly, Weddell Sea Anomaly, and the midlatitude summer nighttime anomaly. Li et al. 

(2020) utilized the state-of-the-art artificial neural network (ANN) technique optimized by the 

genetic algorithm for a long-term forecast of the NmF2 and foF2 global distribution. They indicated 

that ANN models have good capability to specify ionospheric spatial-temporal characteristics both 

in global and local. Ruwali et al. (2020) compared some deep learning models, long short-term 

memory, gated recurrent unit, and a hybrid model that consists of LSTM combined with 

convolution neural network (CNN) to forecast the ionospheric delays for GPS signals. They 

demonstrated that the LSTM-CNN model performs well according to other methods. 

In this study, we produced predicted GIMs (pGIMs) using ARIMA and LSTM methods and 

compared the daily average (bias) and root mean square (RMS) error values of the differences 

between our pGIMs, 1-2 days pGIMs by the Center for Orbit Determination in Europe (CODE) 

(c1pg, c2pg) and final IGS GIMs (igsg). The VTEC data of final IGS GIMs were trained for 31 

days (12 data points in one day) from March 1 to March 31, 2020, and forecasted the VTEC values 

of the subsequent 2 days (April 1-2, 2020) by fitted models with optimal hyperparameters. Here, we 

used the direct method. In other words, we created the time series at all grid points and analyzed 

them separately. 

2. Data and Methodology 

We proposed a machine learning-based method, ARIMA, and a deep learning-based method, 

LSTM network to produce pGIMs. ARIMA is a time series model based on traditional statistical 

concepts and integration of two methods: Auto Regression (AR) and Moving Average (MA). 

LSTM is a type of recurrent neural network (RNN) architecture. While conventional neural network 

(CNN) is advanced enough to capture and learn the irregularity in a time series and forecasts 

upcoming value when it is highly correlated with the previous terms, it is not sufficient success in 

forecasting long time series due to their feedforward structure. The recurrent neural network (RNN) 
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used to pass previous learning to the adjacent nodes but it has not any memory power to keep nodes 

that are far away from the current node, and cannot capture long-term dependencies due to 

vanishing/exploding gradients during backpropagation. LSTM addresses the vanishing/exploding 

gradient problem and allows learning of long-term dependencies. We split our analysis into three 

divisions: (1) data collection from GIMs and pre-processing (2) formulation of the models, and (3) 

implementations. 

2.1. Global Ionosphere Maps (GIMs) and predicted GIMs (pGIMs) 

The Total Electron Content (TEC) is an ionospheric parameter that describes the free electron 

content by GNSS observations. The unit of TEC is TECU which equal to 1016 electrons/m2 in a 

cylinder with a 1-meter radius along the path of the signal traveling in the ionosphere. The 

magnitude of the ionospheric effect on the electromagnetic signals is related to the STEC (Slant 

Total Electron Content) values calculated along the oblique path of the signal. Since the slant TEC 

is dependent on the signal path geometry through the ionosphere, an equivalent vertical value of 

TEC is calculated that is independent of the elevation of the signal path (Sharma et al., 2012). The 

ionosphere is generally divided into several layers of varying thickness according to electron 

density (Hargreaves, 1992). The single-layer model assumes that a thin spherical shell is located at 

a specified altitude so that the STEC can be converted to the vertical TEC (VTEC). The point where 

the signal penetrated a thin shell is called Ionospheric Piercing Points (IPPs). While VTEC values 

can be calculated for a single station, the Regional Ionosphere Maps (RIMs) with surface 

interpolation and the Global Ionosphere Maps (GIMs) with spherical harmonics are produced from 

VTEC values at IPPs. In order to produce GIMs, VTEC data collected from over 400 stationary 

GNSS stations (IGS network) spread over the world are modeled with spherical harmonic series 

depending on geographical coordinates. GIMs provide worldwide VTEC data with 15-minute to 2-

hours temporal resolution and 2.50 x 50 spatial resolution in latitude and longitude, respectively. 

IGS Ionosphere Associate Analysis Centers (IAACs) provide three different types of GIMs: rapid 

(1 day after), final (1-2 weeks after), predicted (1-2 days before) via the Ionosphere Map Exchange 

Format (IONEX) files. These files are freely available in 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/ionex/. 

Table 1: The predicted GIMs producing by IGS’s IAACs 

(https://cddis.nasa.gov/Data_and_Derived_Products/GNSS/atmospheric_products.html) 

IONEX file code Meaning 

c1p 1-day predicted solution (CODE) 

c2p 2-day predicted solution (CODE) 

e1p 1-day predicted solution (ESA) 

e2p 2-day predicted solution (ESA) 

ilp 1-day predicted solution (IGS combined) 

i2p 2-day predicted solution (IGS combined) 

u2p 2 day predicted solution (UPC) 

2.2. ARIMA Method 

ARIMA models are used to analyze time-series data and forecasting the next values from the past 

values of the time series and the prediction errors. The method is a combination of two traditional 

statistical concepts, Auto Regression (AR) and Moving Average (MA). By combining these 

models, Box and Jenkings (1970) developed the ARIMA method to show the transformations 

required for the use of models in non-stationary series, to examine the statistical properties of the 

models extensively, to find a model suitable for the available time-series data, to estimate the 

parameters of the model and to test the fit of the model. The general usage of the method is arima 

(p, d, q) where, 
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• p is the number of autoregressive terms, 

• d is the number of nonseasonal differences needed for stationarity, 

• q is the number of moving averages. 

To apply the ARIMA method, the stationarity test of the time series must first be performed. Here, 

the Augmented Dickey-Fuller (ADF) conducts to test the stationarity of the data. ADF method 

tested H0 (the population is non-stationary) and H1 (the population is stationary) hypothesis 

(Pedregosa et al., 2011). The p-value less than 0.05 (5% confidence interval) indicates the strong 

probability of acceptance of alternative hypothesis (H1), so ARIMA can be applied to a time series. 

Jenkins and Box proposed a method to define the parameters of ARIMA (p and q) using the 

autocorrelation function (ACF) and the partial autocorrelation function (PACF) of the sample data. 

The value of the parameter q is determined from the ACF plot and the value of the p parameter 

from the PACF plot (Fuller, 2009). In the ACF and PACF plots, where the lines intersect the zero 

value downward, the nearest integer value of the lags determines the parameters' value. 

We can formulate ARIMA (p, d, q) as follows: 

𝑌𝑡 = 𝛿 + 𝛼1𝑌𝑡−1 + 𝛼2𝑌𝑡−2 + 𝛼3𝑌𝑡−3 +⋯+ 𝛼𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2 − 𝜃3휀𝑡−3 −⋯−

𝜃𝑞휀𝑡−𝑞   (1) 

where 𝛿 is a constant, 𝑌𝑡 is linear combinations of the previous time-series terms with the 

coefficients  𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, … , 𝛼𝑝 and 휀𝑡 is a random shock at time t. 

2.3. LSTM Method 

LSTM is a type of RNN developed to understand long-term dependencies in artificial neural 

networks, thus obtaining context-aware neural networks. It was proposed in Hochreiter and 

Schmidhuber (1997) to overcome the problem of vanishing/exploding gradient caused by feedback 

neural networks models. The special architectures of the LSTM-RNN network (Figure 1) made it 

possible to keep those learning within the network and forecast based on these learning. LSTM 

networks have four components: Cell State, Input Gate, Forget Gate, and Output Gate (Figure 1b). 

 

         (a)             (b) 

Figure 1: The architecture of LSTM. (a) the complete connected architecture, (b) one-single-node representation. 

Let input is Xt, weight vector 𝑊𝑡 = [𝑤𝑓 , 𝑤𝑖, 𝑤𝑐 , 𝑤𝑜], bias 𝑏𝑡 = [𝑏𝑓 , 𝑏𝑖, 𝑏𝑐, 𝑏𝑜], and output Ot at time 

t. The first step in LSTM is to decide the information that is not required for the cell state with a 

sigmoid layer called the forget gate layer. 

𝑓𝑡 = 𝜎(𝑤𝑓[𝑂𝑡−1, 𝑋𝑡] + 𝑏𝑓)       (2) 
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In the next step, which values to update are decided by a sigmoid layer called the input gate layer, 

and then a tanh layer creates a vector of new candidate values that can be added to the state. Thus, 

new information is stored in the cell state. 

𝑖𝑡 = 𝜎(𝑤𝑖[𝑂𝑡−1, 𝑋𝑡] + 𝑏𝑖)       (3) 

𝐶𝑡
~ = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑤𝑐[𝑂𝑡−1, 𝑋𝑡] + 𝑏𝑐)      (4) 

Now, the old cell state, 𝐶𝑡−1, multiplied by 𝑓𝑡 and added 𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑡
~ which indicates the candidate 

values scaled by updated each state value. This process will update the old cell state into the new 

cell state. 

𝐶𝑡 = 𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑡
~       (5) 

Finally, we put the new cell state in tanh (values are normalized between -1 and 1) and, multiplying 

by the sigmoid gate, so we decide the information to be transferred from the cell state to the output 

gate. 

ℎ𝑡 = 𝜎(𝑤𝑂[𝑂𝑡−1, 𝑋𝑡] + 𝑏𝑂)        (6) 

𝑂𝑡 = ℎ𝑡 ∗ tanh(𝐶𝑡)          (7) 

2.4.  Implementations 

ARIMA and LSTM models were implemented in the MATLAB R2019b using Econometrics and 

Deep Learning Toolboxes. Two statistical metrics employed to evaluate the performance of the 

proposed models; Bias and Root Mean Square (RMS) error. 

BIAS = 
1

n
∑ VTECForecast-VTECObserved

n
i=1      (8) 

RMS = √
1

n
∑ (VTECForecast-VTECObserved)

2n
i=1     (9) 

3. Results 

As mentioned in the previous sections, the forecasting performance of the ARIMA and LSTM 

methods depends on the stationarity of the VTEC time series. Ionospheric variation has the same 

daily min-max values with little erratum but this erratum becomes high during any special events 

e.g. magnetic storms, solar activity. In order to understand the effect of space weather on the 

variation of the VTEC time series, we first analyzed some space weather conditions. The quiet 

space weather period is generally decided by threshold values of Dst > -20 nT, F10.7 < 90 sfu. In 

Figure 2, the Dst, VSW, Kp, and F10.7 space weather indices were demonstrated from March 1 to 

April 2, 2020. Figures 1a and 1c demonstrate the variations of Dst and Kp magnetic activity indices. 

These indices indicate quiet magnetic activity during the related time interval. Figures 1b and 1d 

present the variations of VSW and F10.7 solar activity indices. These indices also were at values 

representing low solar activity, so the VTEC time series was sufficiently stationary in the period of 

the VTEC data used for analysis. 
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Figure 2: The variation of solar activity (Solar wind speed, F10.7) and geomagnetic storm (Dst, Kp) indices 

between March 1 and April 2, 2020. 

The final IGS GIMs (igsg) and CODE pGIMs (c1pg and c2pg) were used to investigate the 

performance of the proposed methods. The daily bias and RMS values of the differences between 

the forecast products (ARIMA, LSTM, and CODE) and final IGS GIMs were used as reference 

values. The total number of VTEC values for daily GIM products is equal to 67379 (71 × 73 × 13). 

We trained these data for 31 days from March 1 to March 31, 2020. 

Figures 3 show the VTEC maps of forecasting products and the final IGS GIMs on April 1-2, 2020. 

Also, the daily RMS values of the differences between the forecast products and final IGS GIMs are 

demonstrated in Figure 4. The daily RMS values shown in Figure 4 indicate that there is better 

consistency between CODE pGIMs and final IGS GIMs than forecast products of proposed 

methods. 

The daily RMS values generally peaked in the equatorial anomaly region in all models. This result 

indicated that it is difficult to accurately forecast VTEC values in the equatorial ionization anomaly 

(EIA) region due to the complex dynamics of the ionosphere in this region. 

 

Figure 3: Global VTEC maps of ARIMA, LSTM, CODE pGIM, and IGS GIM at 12:00 UTC on April 1-2, 2020 

(a) April 1, 2020 (b) April 2, 2020. 
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Figure 4: Daily RMS values of the differences between predicted GIMs and final IGS GIMs (a) April 1, 2020 (b) 

April 2, 2020. 

Table 2 presents the bias and RMS values (unit: TECU) of the differences between predicted GIMs 

and final IGS GIMs on April 1-2, 2020. The values here are calculated for the differences in all 

grids for one day. RMS values showed that CODE pGIMs more consistent with final IGS GIMs 

than proposed methods both on April 1 and 2. The LSTM method had a lower accuracy of 5%-22% 

and the ARIMA method 37%-55% according to CODE pGIMs. 

Table 2: Bias and RMS values of ARIMA, LSTM, and CODE pGIMs 

Days 
ARIMA LSTM C1PG - C2PG 

BIAS RMS BIAS RMS BIAS RMS 

April 1 -0.58 2.54 -0.14 1.68 0.48 1.60 

April 2 -0.84 2.94 -0.27 1.73 0.29 1.35 

4. Conclusion  

In this study, we tested the prediction capability of ARIMA and LSTM methods in producing 

predicted GIMs. The forecasting performance of proposed methods on the first day was found to be 

more accurate than the second day. We showed that LSTM is more successful than ARIMA for 

forecasting ionospheric VTECs, but CODE pGIMs is more accurate than the proposed models. 

Here, we have seen the capabilities and abilities of the AI-based models in forecasting the VTEC 

time series. We showed from our first results that deep learning methods provide more accurate 

forecast VTEC data. Future work aims to achieve better results than pGIMs of IGS IAACs (CODE, 

ESA, UPC, IGS combined) by changing the hyperparameters of the LSTM (e.g. increasing the 

number of hidden layers or iterations, using long-term training data) or using modified versions of 

LSTM (e.g. Bi-LSTM). In particular, we foresee that the multivariate approach will further improve 

the results of the proposed methods. 
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Abstract 

The gradual decrease of fossil fuels and the negative environmental effects of using fossil fuels in 

energy production make it necessary to use new and clean energy production resources. Fuel cells 

are one of the alternative energy production technologies that use hydrogen and various fuels as 

fuel and have been extensively studied in recent years. Among alcohols that can be used as fuel, 

ethanol emerges as an attractive fuel for sustainable energy systems. It has been one of the 

preferred fuels in recent years, with its low toxicity feature, its ability to be produced with 

renewable processes and its high theoretical energy density, offering many advantages. In this 

study, a 3D model was created using Comsol Multiphysics program for direct ethanol fuel cell 

using ethanol as fuel. Unlike most fuel cell models in the literature, the model was created as a 

complete fuel cell, not a repeat cell. The created model has been verified by comparing it with 

experimental data in the literature. In order to improve the performance of direct ethanol fuel cell, 

the effects of temperature, oxidant at the cathode, velocities of air and fuel at the channel inlets, 

porosity, cathode pressure and membrane thickness were investigated on the validated model. As a 

result of the study, it has been found that the increase of temperature, the speed of the fuel in the 

channel inlet, porosity, and cathode pressure increase the performance of the fuel cell, and also the 

reduction of membrane thickness and the use of oxygen as an oxidant increase the performance of 

the fuel cell. 

Keywords: Fuel cell, Direct ethanol fuel cell, Comsol multiphysics, Modeling, Three dimensional 

model 

1. Giriş 

Günümüzde enerji üretmek için kullandığımız fosil yakıtlara bağlılığımız geri dönüşü olmayan 

ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Artan enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla fosil yakıtların 

kullanılması sonucu ortaya çıkan ve ekosisteme ciddi zararlar veren kirletici emisyonlar, çevre 

hassasiyetinin artması ve artan ihtiyaçların karşılanması yönünde endişe verici sonuçlar ortaya 

çıkarmıştır. Ortaya çıkan bu çevre hassasiyeti ve giderek azalmakta olan bu kaynakların sınırlı 

olması insanları, sürdürülebilir ekosisteme zarar vermeyen daha verimli enerji üretim teknikleri 

bulmaya yöneltmiştir [1,2]. Artan enerji ihtiyacını karşılayacak ve çevreye verdiğimiz zararı 

azaltacak olan yenilenebilir enerji üretim kaynaklarından en umut verici olanlarından biri yakıt 

pilidir. Yakıt pili yakıtlarda bulunan kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine çeviren 

elektrokimyasal bir cihazdır. Yakıt pillerinde bataryaların aksine pile yakıt beslendiği sürece 

elektrik enerjisi üretilir. Çevreye daha düşük kirletici emisyonların verilmesi, kompakt olması ve 

yüksek enerji yoğunluğuna sahip olması yakıt pillerinin avantajlarından bazılarıdır [3]. Yakıt 

pillerindeki gelişmelerle birlikte mobil cihazlarda yakıt pillerinin sahip olduğu enerji yoğunluğu, 

lityum pillerinin sahip olduğu enerji yoğunluğuna göre 3 ila 10 kat daha fazladır. İçten yanmalı 

motorlarda %30 verimle çalışan benzinli ve % 50 verimle çalışan dizel içten yanmalı motorlarına 

göre yakıt pilleri % 50’den daha fazla verimlilikle çalışmaktadır ve daha az emisyon açığa 

çıkarmaktadır [4]. 
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Yakıt pilleri üzerine yapılan çalışmaların çoğu enerji kaynağı olarak hidrojeni kullanan yakıt pilleri 

üzerine odaklanmaktadır. Yakıt olarak hidrojenin kullanıldığı yakıt pillerinde ürün olarak açığa 

sadece suyun çıkması hidrojenin çevreci bir yakıt olmasını sağlar. Ayrıca hidrojen kullanan yakıt 

pillerinin basit yapıda olması, düşük maliyetli olması ve uzun ömürlü olması hidrojen kullanan 

yakıt pillerini çekici yapan özelliklerden bazılarıdır. Ancak hidrojeni, fosil yakıtlardan ve suyun 

elektrolizi yardımıyla elde edebiliriz. Diğer bir problem ise hidrojenin nakliyesi ve dağıtımı için 

verimli depolama yöntemlerinin ve altyapının yetersiz olmasıdır. Alkol kullanılan yakıt pillerinde 

etanol ve metanol gibi sıvı yakıtların kullanılması hidrojende olduğu gibi yeni bir depolama ve 

taşıma alt yapısı kurma ihtiyacını ortadan kaldıracak ve mevcut petrol dağıtım şebekesiyle 

yakıtların depolanması ve nakliyesi kolay hale gelecektir. Doğrudan alkollü yakıt pilleri (DAYP) 

bütanol, metanol ve etanol gibi sıvı alkolde depolanan kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik 

enerjisine dönüştürür [5]. Doğrudan alkollü yakıt pilleri (DAYP) hidrojen kullanan yakıt pillerine 

göre daha yüksek enerji yoğunluğu içerir (6000 – 8000 W h 𝑘𝑔−1) [6]. Doğrudan alkollü yakıt 

pilleri üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda yakıt olarak metanol kullanılan yakıt pillerine 

odaklanmaktadır. Metanolün diğer alkol yakıt pillerine göre daha yüksek elektrot kinetiklerine sahip 

olması onu çekici hale getirmektedir. Ancak metanolün toksik özellikte olması geniş kullanım 

alanlarında ciddi çevresel sorunlara neden olabileceğine ve bu da metanol yakıt pillerinin 

geliştirilmesinin önündeki sınırlayıcı faktörlerden birisidir. Daha çevreci olan ve biyokütleden elde 

edilebilen etanol daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve daha kolay temin edilebileceğinden yakıt 

pilleri için alternatif bir yakıt olarak görülmektedir. Etanol ayrıca metanole göre daha düşük 

membrandan geçiş oranına sahiptir ve katot performansını metanolden daha az etkiler. Yakıtların 

depolanması ve nakliyesi için mevcut alt yapı metanol ve hidrojene göre etanole daha kolay 

uygulanabilir olduğu için araçlarda kullanılabilecek yakıt pilleri için etanol daha cazip bir yakıt 

olarak görülmektedir. Doğrudan etanol yakıt pillerinin (DEYP) önemli problemlerinden bazıları 

doğrudan metanol yakıt pillerinde (DMYP) de olduğu gibi anot kinetiklerinin yavaş olması ve 

membrandan katot tarafına yakıt geçişinin olmasıdır [7].  

Yakıt pillerinin tasarımını optimize etmek ve yakıt pillerinin geliştirilmesi için matematiksel 

modellere ihtiyaç duyulur. Yakıt pillerinin çalışma prensiplerini ve performanslarını belirlemek ve 

iyileştirmek, voltaj ve akım yoğunluğu arasındaki ilişkiyi elde etmek için matematiksel modellere 

ihtiyaç duyulmaktadır [8]. Bu doğrultuda bu çalışmada, doğrudan etanol yakıt pilinin tasarım 

parametrelerinin incelenmesi ve geliştirilmesi için üç boyutlu bir model geliştirilmiş ve yakıt pili 

parametrelerinin performansa etkileri incelenmiştir. 

2. Doğrudan Etanol Yakıt Pili 

Doğrudan etanol yakıt pili (DEYP) , yakıt olarak doğrudan etanolün kullanıldığı proton değişim 

membranlı yakıt pili (PDMYP) grubuna aittir. Doğrudan etanol yakıt pilinin çalışma prensibi, 

proton değişim membranlı  yakıt pilinin basit formuna benzer [9]. 

Doğrudan etanol yakıt pilinde anot tarafına beslenen etanol-su karışımı elektrokimyasal 

reaksiyonlar sonucu karbondioksit, protonlar ve elektronları oluşturur. Yakıt pilinde kullanılan 

proton değişimli membran sayesinde protonlar membran aracılığıyla katot tarafına geçerken 

membrandan geçemeyen elektronlar ise dış bir devre yardımıyla katota geçerek potansiyel fark 

oluşturur. Katot tarafında hava, membrandan geçen protonlar ve dış devreden gelen elektronlar ile 

elektrokimyasal reaksiyona girerek suyu oluşturur [10]. Yakıt pili içerisinde oluşan elektrokimyasal 

reaksiyonlar aşağıda ifade edilmiştir [11]: 

Anot reaksiyonu :           C2H5OH + 3H2O → 2CO2 + 12H
+ + 12e−                       (1) 

Katot reaksiyonu :          3O2 + 12H
+ + 12e− → 6H2O                                            (2) 

Tüm reaksiyon :             C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O                                         (3) 
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Şekil 1: Üç boyutlu doğrudan etanol yakıt pilinin şematik resmi 

3. Matematiksel Modelleme 

Doğrudan etanol yakıt pilinde yakıt pilinin tüm katmanlarında gerçekleşen olayları 

gözlemleyebilmek için üç boyutlu modelin geliştirilmesi gereklidir. Yapılan bu çalışmada doğrudan 

etanol yakıt pili çalışma parametrelerini incelemek için Comsol Multiphysics programında üç 

boyutlu model geliştirildi. Model, literatürde bulunan deneysel veriler kullanılarak doğrulandı ve 

doğrudan etanol yakıt pilinin performansını iyileştirmek için model üzerinde sıcaklığın etkisi, 

katottaki oksidanın etkisi, havanın ve yakıtın kanal girişlerindeki hızlarının etkisi, gözenekliliğin 

etkisi, katot basıncının etkisi, membran kalınlığı gibi parametrelerin etkisi incelenmiştir. 

3.1. Model Geometrisi 

Bu çalışmada kullanılan geometri literatürde yapılan tekrar hücrelerinin aksine tam ölçekli bir yakıt 

pilini modellemektedir. Modelde kullanılan asimetrik akış kanallarına sahip geometri Solidworks 

programında tasarlanmıştır. Model geometrisi aşağıda verilmiştir: 
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Şekil 2. Üç boyutlu etanol yakıt hücresi model geometrisi 

3.2. Model denklemleri 

Bu çalışmada kullanılan matematiksel modelde aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır: 

• İki fazlı etkileri dikkate alınmamıştır. 

• Yakıt pili düzgün rejim koşullarında çalışmaktadır. 

• Karbondioksit elektrokimyasal reaksiyonun ana ürünüdür. 

• Katotta atmosferik hava kullanılmıştır. 

• Etanol anot katmanı ve membran bölgesinde yayılabilir. 

Doğrudan etanol yakıt pili için geliştirilen modelin fiziksel alanı aşağıda verilmiştir: 
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Şekil 3: Doğrudan etanol yakıt pili modelinin fiziksel alanı 

Üç boyutlu doğrudan etanol yakıt pili modelinde kullanılan denklemler aşağıda verilmiştir: 

3.2.1. Elektron / İyon yükü dengesi 

Ohm kanunu  :                               𝐼 = 𝜎∆𝑉       (4) 

3.2.2. Yük transferi kinetiği 

Tafel eşitliği :                               𝑖𝑙𝑜𝑐 = 𝑖010
𝜂/𝐴𝑎,𝑖𝑙𝑜𝑐 = −𝑖010

𝜂/𝐴𝑐    (5) 

3.2.3. Elektrolitte Yük transferi  

Nernst-Planck eşitliği :             𝑁𝑖 = −𝐷𝑖𝛻𝑐𝑖 − 𝑧𝑖𝑢𝑖𝐹𝑐𝑖𝛻∅ + 𝑐𝑖𝑢    (6) 

3.2.4. Serbest ve gözenekli elektrotta kütle transferi 

Navier-Stokes eşitliği :            𝜌
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝛻. [−𝜂. (𝛻𝑢 + 𝛻𝑢𝑇) + 𝑝𝑙] = −𝜌(𝑢. 𝛻)𝑢  (7) 

Brinkman eşitliği :                   
𝜌

𝜖𝑝

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝛻. [−𝜂

𝜌

𝜖𝑝
(𝛻𝑢 + 𝛻𝑢𝑇) + 𝑝𝑙]] = −

𝑢

𝑘
𝑢   (8) 

3.2.5. Gözenekli elektrot ve akış kanallarında kütle dengesi 

Fick kanunu :       −∇. (−𝐷.∇𝑐 + 𝑐. 𝑢) = 0         (9) 

Maxwell- Stefan eşitliği : −∇. [−𝜌𝑤𝑖 ∑ 𝐷𝑖𝑗 {
𝑀

𝑀𝑗
(∇𝑤𝑗 + 𝑤𝑗

∇𝑀

𝑀
) + (𝑥𝑗 − 𝑤𝑗

∆𝑝

𝑝
)} + 𝑤𝑖 𝜌𝑢

𝑁
𝑗=1 ] = 0         (10) 

3.3. Model Parametreleri 

Comsol multiphysics programıyla doğrudan etanol yakıt pili modelindeki parametreler programa 

girilmiştir. Parametreler aşağıda tablo 3.1’de verilmiştir. 
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Tablo 3.1 : Model parametreleri 

Parametre Değer 

Akış kanalı genişliği 0,8 x10−2 m 

Akış kanalı yüksekliği 0,8 x10−2 m 

Tekrar elemanı genişliği 0,8 x10−2 m 

Enine kanal genişliği 1,5 x10−3 m 

Gözenekli elektrot kalınlığı 50 x10−6 m 

Difüzyon katmanı kalınlığı 380 x10−6 m 

Anot difüzyon tabakası gözenekliliği 0,4  [12] 

Katot difüzyon tabakası gözenekliliği 0,4  [12] 

Anot katalizör tabakası gözenekliliği 0,4  [12] 

Katot katalizör tabakası gözenekliliği 0,4  [12] 

Anot ve Katot difüzyon tabakası geçirgenliği 2 x10−12 m2    [13] 

Anot ve Katot katalizör tabakası geçirgenliği 10−13 m2    [14] 

Membran uzunluğu 0,027 m 

Membran genişliği 0,027 m 

Membran elektronik iletkenliği 14,16 S m-1   [15] 

Anot ve Katot difüzyon tabakası elektronik iletkenliği 300  S m-1    [16] 

Etanol mol ağırlığı 46,068 g mol-1   [17] 

Karbondioksit mol ağırlığı 44,01 g mol-1   [17] 

Su mol ağırlığı 18,015 g mol-1   [18] 

Anot referans akım yoğunluğu 4,8 mA cm-2  [19] 

Etanolün su içindeki difüzyon katsayısı 4,7 x 10-5  cm2 s -1   [20] 

Etanolün membran içindeki difüzyon katsayısı 1,76 x 10-6  cm2 s -1   [20] 

Oksijenin gaz içindeki difüzyon katsayısı 2,98 x 10-5  cm2 s -1   [13] 

Membran kalınlığı 183 x10−6  [Nafion 115][21] 

Yakıt pili sıcaklığı 90 °𝐶   [21] 

Anot ve katot referans basıncı 1 atm  [21] 

Etanol giriş debisi 1 ml/dk   [21] 

Hava giriş debisi 25ml/dk [21] 

3.4. Modelin Ağ Yapısının (mesh) Oluşturulması 

Modelleme yapılırken daha kısa sürede daha doğru sonuçların alınması ağ yapısının dikkatli bir 

şekilde oluşturulmasına bağlıdır. Bu çalışmada Comsol Multiphysics kütüphanesindeki çeşitli 

örnekler incelenerek modelde kullanılan fiziklere en uygun ağ yapısı oluşturulmuştur. Model için 

oluşturulan ağ yapısı şekil 4’ te verilmiştir. 

 

Şekil 4: Model ağ (mesh) yapısı 

4. Analiz Sonuçları ve Sonuçların Değerlendirilmesi 

Oluşturulan model literatürdeki deneysel verilerle karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Doğrudan etanol 

yakıt pilinin performansını iyileştirmek için doğrulanan model üzerinde sıcaklığın etkisi, katottaki 

oksidanın etkisi, havanın ve yakıtın kanal girişlerindeki hızlarının etkisi, gözenekliliğin etkisi, katot 

basıncının etkisi, membran kalınlığı gibi parametrelerin etkisi incelenmiştir. Yapılan çalışma 
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sonucunda incelenen parametrelere bağlı olarak polarizasyon eğrileri ve güç yoğunluğu eğrileri elde 

edilmiş ve değerlendirilmiştir. 

4.1. Modelin Doğrulanması 

Doğrudan etanol yakıt pili için geliştirilen üç boyutlu model Zhou ve arkadaşları [21] tarafından 

yayınlanan deneysel verilerle karşılaştırıldı. Deneysel veriler ile 0,4 V ve 0,8 V hücre voltajları 

arasındaki modelin sonuçlarının karşılaştırılması şekil 5’te verilmiştir. Grafikler incelendiğinde 

deneysel ve model verileri arasında iyi bir uyum vardır. Elektrokimyasal reaksiyonlar için 

kullanılan basitleştirilmiş denklemlerden dolayı küçük farklar oluşmaktadır. 

 

Şekil 5: Üç boyutlu doğrudan etanol yakıt pili modelinin doğrulanması V-I , P-I grafikleri 

4.2. Üç Boyutlu Doğrudan Etanol Yakıt Pilinde Reaktantların Ve Ürünlerin Kütle Oranları 

Anot akış kanalında etanolün kütle oranı incelendiğinde, anot katalizör tabakasına ulaşan etanolün 

elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu oksidasyonundan dolayı kanal çıkışında kütle oranında azalma 

meydana gelmektedir. Akış kanalında meydana gelen bu azalma şekil 6.(a)’da görülmektedir. Anot 

akış kanalında H2O’nun kütle oranı incelendiğinde anot katalizör yüzeyine ulaşan suyun etanolün 

oksidasyon reaksiyonunda kullanılmasından dolayı kanal çıkışına doğru kütle oranında azalma 

meydana gelmektedir. Bu azalma şekil 6.(b)’ de görülmektedir. Anot katalizör tabakasında 

meydana gelen etanolün oksidasyon tepkimesi sonucu oluşan CO2’ nin kütle oranının kanal çıkışına 

doğru arttığı gözlemlenmiştir. Bu artış şekil 6.(c)’ de verilmiştir. 
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Şekil 6: Anot akış kanalında (a) Etanolün kütle oranı, (b) H2O kütle oranı, (c) CO2 kütle oranı 

Katot akış kanalında oksijenin kütle oranı incelendiğinde, katot katalizör tabakasına ulaşan O2’nin 

elektrokimyasal reaksiyonda kullanılması dolayısıyla katot kanal çıkışına doğru kütle oranında 

azalma meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bu azalma şekil 7.(a)’ da verilmiştir. Katot akış kanalında 

H2O’ nun kütle oranı incelendiğinde, katot katalizör tabakasında oksijenin indirgenme  reaksiyonu 

sonucunda H2O’ nun açığa çıkmasından dolayı katot kanal çıkışına doğru kütle oranında artış 

meydana gelmiştir. Bu artış şekil 7.(b)’ de verilmiştir. 

 

Şekil 7: Katot akış kanalında (a) Oksijenin kütle oranı, (b) H2O kütle oranı 
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4.3. Sıcaklığın Yakıt Pili Performansına Etkisi 

Oluşturulan üç boyutlu modelde sıcaklığın etkisini incelemek için 60°𝐶 , 75 °𝐶 ve 90 °𝐶’ de 

çözümler yapılmıştır. Bu üç farklı sıcaklıktaki sonuçlar şekil 8(a) ve şekil 8(b)’de gösterilmiştir. 

  

Şekil 8: Sıcaklığın etkisi (a) Hücre voltajı-akım yoğunluğu (V-I), (b) Güç yoğunluğu-akım yoğunluğu (P-I) 

grafikleri 

Elde edilen sonuçlara göre şekil 8(a)’da görüldüğü gibi 90 °𝐶’de çalışan yakıt pili 60 °𝐶  ve 75 °𝐶 

’dekilere göre aynı hücre voltajında daha yüksek akım yoğunluğu değerleri vermektedir. Şekil 8(b) 

incelendiğinde 90 °𝐶’ de diğer sıcaklıklara göre aynı akım yoğunluğunda daha yüksek güç 

yoğunlukları elde edilmektedir. Bu sonuçlara göre doğrudan etanol yakıt pilinde sıcaklığın artışının 

yakıt pili performansını arttırdığı bulunmuştur. Bunun sebebi artan sıcaklığın H+ iyonlarının 

membrandan geçişini kolaylaştımasıdır.  Anot katalizör tabakasına ulaşan daha fazla H+ iyonunun 

elektrokimyasal reaksiyonları arttırması sonucu doğrudan etanol yakıt pilinin performansında artış 

olur. 

4.4. Katottaki Oksidanın Yakıt Pili Performansına Etkisi 

Doğrudan etanol yakıt pili için oluşturulan üç boyutlu modelde katot tarafına beslenen oksidanın 

yakıt pili performansına etkisini incelemek için katot kanalına beslenen oksijen ve havanın yakıt pili 

performanslarına etkileri incelendi. Bu iki farklı oksidanın performans sonuçları şekil 9(a) ve şekil 

9(b)’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 9: Katottaki oksidanın etkisi (a) Hücre voltajı-akım yoğunluğu (V-I), (b) Güç yoğunluğu-akım yoğunluğu 

(P-I) grafikleri 

Elde edilen sonuçlara göre oksidan olarak hava yerine oksijenin beslenmesi durumunda şekil 

9(a)’da görüldüğü gibi aynı hücre voltajlarında daha yüksek akım yoğunluğu elde edilmiştir. Ayrıca 

şekil 9(b) incelendiğinde oksidan olarak oksijenin kullanıldığı durumlarda aynı akım 

yoğunluklarında daha yüksek güç yoğunluğu elde edilmiştir. Bunun sebebi hava yerine oksijen 
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kullanıldığında  katot katalizör yüzeyine ulaşan oksijen miktarının atmasıdır. Katot katalizör 

tabakasında artan elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu doğrudan etanol yakıt pilinin daha iyi 

performans verdiği gözlemlenmiştir. 

4.5. Anot Kanal Girişindeki Yakıt Hızının Yakıt Pili Performansına Etkisi 

Oluşturulan üç boyutlu modelde anot kanal girişindeki yakıt hızının yakıt pili performansına 

etkisini incelemek için anot kanalına 1 mldk-1, 2 mldk-1 ve 3 mldk-1 olmak üzere 3 farklı debide 

etanol çözeltisi beslenmiştir. Şekil 10(a)’da görüldüğü gibi 3 ml/dk etanol beslenen yakıt pilinde 

aynı hücre voltajlarında daha yüksek akım yoğunlukları elde edilmiştir. Ayrıca şekil 10(b)’ 

incelendiğinde 3 ml/dk yakıt beslenen yakıt pilinde aynı akım yoğunluklarında daha yüksek güç 

yoğunluğu elde edilmiştir. Anot kanal girişindeki akış hızının arttırılmasının yakıt pili 

performansını arttırdığı bulunmuştur. Bunun sebebi artan etanol yakıt giriş hızının difüzyon 

etkilerini arttırması ve anot katalizör tabaksına ulaşan etanol miktarının artmasıdır. Ancak 

membrandan etanol geçişinin artışı ve etanolün kullanılmadan kanaldan ayrılması gibi etkenler göz 

önüne alınmalıdır. Ayrıca yüksek hızlara çıkıldıkça sızdırmazlıkla ilgili problemlerde ortaya 

çıkabilir. 

 

Şekil 10: Anot kanal girişindeki yakıt hızının etkisi (a) Hücre voltajı-akım yoğunluğu (V-I), (b) Güç yoğunluğu-

akım yoğunluğu (P-I) grafikleri 

4.6. Katot Kanal Girişindeki Hava Hızının Yakıt Pili Performansına Etkisi 

Oluşturulan üç boyutlu modelde katot kanal girişindeki hava hızının yakıt pili performansına 

etkisini incelemek için katot kanalına 25 mldk-1, 50 mldk-1 ve 75 mldk-1 olmak üzere 3 farklı debide 

hava beslenmiştir. Katot kanal girişindeki havanın hızının arttırılmasının yakıt pili performansına 

kayda değer bir olumlu etkide olmadığı gözlemlenmiştir. Bu etki şekil 11(a) ve şekil 11(b)’de 

görülmektedir. 

 

Şekil 11: Katot kanal girişindeki hava hızının etkisi (a) Hücre voltajı-akım yoğunluğu (V-I), (b) Güç yoğunluğu-

akım yoğunluğu (P-I) grafikleri 
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4.7. Gözenekliliğin Yakıt Pili Performansına Etkisi 

Doğrudan etanol yakıt pilinde anot difüzyon tabakasının gözenekliliğinin yakıt pili performansına 

etkisini incelemek için oluşturulan modelde anot difüzyon katmanı gözenekliliği 0,4 , 0,5 ve 0,6 

olarak ayarlanıp model çözümlenmiştir. Bu üç farklı gözeneklilik için sonuçlar şekil 12(a) ve şekil 

12(b)’de görülmektedir.  

 

Şekil 12: Gözenekliliğin yakıt pili performansına etkisi (a) Hücre voltajı-akım yoğunluğu (V-I), (b) Güç 

yoğunluğu-akım yoğunluğu (P-I) grafikleri 

Şekil 12(a)’da görüldüğü gibi anot difüzyon tabakasının gözenekliliği 0,6 için aynı hücre voltajı 

değerlerinde daha yüksek akım yoğunluğu elde edilmiştir. Ayrıca şekil 12(b)’de görüldüğü gibi 

aynı akım yoğunluğu değerlerinde daha yüksek güç yoğunluğu elde edilmektedir. Elde edilen 

verilere göre anot difüzyon katmanı gözenekliliğinin artması etanolün aktif alanda daha geniş 

alanlara yayılması ve anot katalizör tabakasına daha fazla etanolün ulaşmasını sağlar ve anot 

katalizör tabakasındaki artan elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu daha yüksek performans elde 

edilir. Gözenekliliğin artması yakıt pili performansı için olumlu bir etki yaratsa da çok belirgin bir 

fark ortaya çıkmamıştır.  

4.8. Katot Basıncının Yakıt Pili Performansına Etkisi 

Oluşturulan üç boyutlu modelde katot basıncının yakıt pili performansına etkisini incelemek için 

katot basıncı 1 atm , 2 atm  ve 3 atm basınçlarına ayarlandı. Artan basıncın yakıt pili performansına 

etkisi şekil 13(a) ve şekil 13(b)’de verilmiştir. 

 

Şekil 13: Katot basıncının yakıt pili performansına etkisi (a) Hücre voltajı-akım yoğunluğu (V-I), (b) Güç 

yoğunluğu-akım yoğunluğu (P-I) grafikleri 

Şekil 13(a) incelendiğinde 3 atm katot basıncında çalışan yakıt pilinin aynı hücre voltajlarında daha 

yüksek akım yoğunluğu sağladığı görülmektedir. Ayrıca şekil 13(b) incelendiğinde 3 atm katot 

basıncında çalışan yakıt pilinin aynı akım yoğunluklarında daha yüksek güç yoğunluğu elde ettiği 
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görülmektedir. Elde edilen verilere göre katot basıncının arttırılmasının difüzyon etkilerine yaptığı 

olumlu etkilerden dolayı yakıt pili performansında artış meydana gelmiştir.  

4.9. Membran Kalınlığının Yakıt Pili Performansına Etkisi 

Doğrudan etanol yakıt pilinde membran kalınlığının yakıt pili performansına etkisini incelemek için 

oluşturulan modelde, membran kalınlığı 103 µm , 143 µm ve 183 µm kalınlığına ayarlanarak 

çözüm yapılmıştır.  Üç farklı membran kalınlığı için yakıt pili performansları şekil 14(a) ve şekil 

14(b)’de verilmiştir. 

 

Şekil 14: Membran kalınlığının yakıt pili performansına etkisi (a) Hücre voltajı-akım yoğunluğu (V-I), (b) Güç 

yoğunluğu-akım yoğunluğu (P-I) grafikleri 

Şekil 14(a)’da görüldüğü gibi 103 µm membran kalınlığına sahip yakıt pili aynı hücre voltajlarında 

daha yüksek akım yoğunluğu değerleri vermiştir. Ayrıca şekil 14(b) incelendiğinde 103 µm 

membran kalınlığına sahip yakıt pili aynı akım yoğunluklarında daha yüksek güç yoğunluğu 

değerleri vermiştir. Elde edilen verilere göre membran kalınlığının azaltılmasının yakıt pili 

performansını arttırdığı bulunmuştur. Membran kalınlığının azaltılması anot katalizör tabakasında 

elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan H+ iyonlarının membrandan geçişini 

kolaylaştırdığından dolayı yakıt pili performansını arttırdığı bulunmuştur.  

5. Sonuçlar 

Farklı çalışma koşulları altında yakıt pili performansını arttıran parametrelerin incelenmesi için 

Comsol Multiphysics programıyla üç boyutlu doğrudan etanol yakıt pili modeli oluşturuldu. 

Oluşturulan doğrudan etanol yakıt pili modeli literatürde bulunan veriler kullanılarak doğrulandı. 

Doğrulanan model üzerinde sıcaklığın etkisi, katottaki oksidanın etkisi, havanın ve yakıtın kanal 

girişlerindeki hızlarının etkisi, gözenekliliğin etkisi, katot basıncının etkisi, membran kalınlığı gibi 

parametrelerin etkisi incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda hücre voltajı - akım yoğunluğu (V-I) 

ve güç yoğunluğu- akım yoğunluğu (P-I) grafikleri elde edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar 

özetlenirse; 

• Anot akış kanalında etanol kütle oranının kanal çıkışına doğru azaldığı, 

• Anot akış kanalında H2O kütle oranının kanal çıkışına doğru azaldığı, 

• Anot akış kanalında CO2 kütle oranının kanal çıkışına doğru arttığı, 

• Katot akış kanalında O2 kütle oranının kanal çıkışına doğru azaldığı, 

• Katot akış kanalında H2O kütle oranının kanal çıkışına doğru arttığı, 

• Sıcaklığın artışının yakıt pili performansını arttırdığı, 

• Katotta hava yerine oksijen kullanılmasının yakıt pili performansını arttırdığı, 

• Anotta akış kanalında yakıt giriş hızının artmasının yakıt pili performansını arttırdığı, 
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• Katotta akış kanalında hava giriş hızının artmasının yakıt pili performansına kayda değer bir 

etki oluşturmadığı, 

• Anot difüzyon katmanı gözenekliliğinin artmasının yakıt pili performansını arttırdığı, 

• Katot basıncının artmasının yakıt pili performansını arttırdığı, 

• Membran kalınlığının azaltılmasının yakıt pili performansını arttırdığı sonuçlarına 

varılmıştır. 

6. Öneriler 

• Doğrudan etanol yakıt pili performansını arttıran etkilerden birisi difüzyon etkileridir. Yakıt 

pilindeki difüzyon etkilerinin arttırılması için akış kanalı içerisine saptırıcılar veya yüzey 

alanını arttırıcı engeller koyularak difüzyon etkileri arttırılabilir. 

• Alışılagelmiş yakıt pili geometrilerinin aksine silindirik formda doğrudan etanol yakıt pilleri 

hazırlanabilir. Bu şekilde daha fazla aktif alana sahip yakıt pilleri elde edilebilir. 
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Abstract 

Time series analysis is the examination and interpretation of the values of a parameter, taken at 

regular or irregular time intervals. The methods of time series analysis are applied to earthquake, 

sales, economic forecasting; early warning, decision making etc. The two time series analysis 

method types of big data are quantitative and qualitative methods. The aim of this study is to 

compare two important quantitative methods, namely Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA) and Long Short-Term Memory (LSTM). For comparison, the accuracy of earthquake 

magnitude and location (longitude-latitude) prediction has been used. The data of earthquakes 

(earthquake magnitude, longitude, latitude; sun and moon altitude-azimuth-distance to earth at the 

instant of the earthquake) that took place between years 1970 and 2019 were utilized. The data was 

obtained from the United States Geological Survey (USGS), [13] and [14]. Analysis was carried 

out using 80% training and 20% testing rates, on earthquakes of magnitude 4.0±0.1 and above. The 

results of each tested method were compared with the results of previous work, available in the 

literature. In our analysis, the inefficiency of ARIMA in long term predictions on irregularly timed, 

longitudinal data was proven. Therefore, LSTM was deemed as the appropriate method, as 

defended in the literature for the analysis of long term, irregular data. Vanilla and Stacked models 

of LSTM were examined and Stacked LSTM was found to give the best prediction results. The 

decision was made using the performances in standard deviation, mean squared error (MSE), mean 

absolute error (MAE) and median absolute error (MedAE). The algorithm of Stacked LSTM was 

optimized by changing the dense, batch size and epoch parameters. The best results were obtained 

by using six input parameters (earthquake magnitude, longitude, latitude, depth, moon distance and 

sun distance to earth), 8 dense, 64 batch size and 64 epochs. While the longitude prediction was 

way off the real location of the earthquakes, the best predicted parameter was the magnitude and 

latitude of the earthquake. 

Keywords: Time Series Analysis, Forecasting, Deep Learning, Earthquake 

1. Introduction  

Time series forecasting is used in many applications. They are used in various areas such as 

airports, earthquakes, optical systems, exchanges, e-commerce sites. Several models are used in 

time series forecasting. Especially Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) and Long 

Short-Term Memory (LSTM) models were examined. According to the examinations, it was 

decided to use the LSTM model [3] previously used in other studies. LSTM is easy to use and 

suitable for dealing with our problem [4]. The general structure of LSTM is as seen in Figure1. 
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Figure 1: General structure of LSTM [15] 

A Recurrent Neural Network (RNN) variation, LSTM unit is used. LSTM also has several 

variations such as univariate and multivariate. Multivariate LSTM is used as in other studies we 

investigated. [1] Tensor Flow framework, which is also used in other studies, and Python's keras 

library were used. [2] There are continuous earthquakes around the world. Earthquakes are divided 

into regions according to their occurrence in the world. According to the data collected in the 

beginning of the study, 86 regions and more than 3 million earthquake data since 1970 have been 

gathered. These data include variables such as date time, latitude, longitude, magnitude, zones and 

depth. All data is processed into MySQL database by creating a proper database structure. Data of 

29C-33A regions which are covering the major fault lines in Turkey, are used within the collected 

data. Training and tests were carried out with the algorithms we prepared on the data from 1970 to 

the present day. While preparing the algorithm, other studies using multivariate LSTM were also 

examined and arranged and used in our most effective algorithm study. With the separate software 

prepared, the data of the United States Geological Survey (USGS) were taken and used in the tests. 

In the algorithm, many parameters such as training, test, and the number of days predicted were 

changed and printouts were taken. When these variables change in incoming outputs, comparisons 

of incoming data are also indicated in the tables in other sections. Table 1 the estimates made in 

these outputs include MEAN-SQUARED-ERROR, STANDART-DEVIATION, MEAN-

ABSOLUTE-ERROR, MEDIAN-ABSOLUTE-ERROR values and day by day latitude, longitude, 

magnitude error values. 

The sections made are as follows. 

• LSTM was applied to multivariate earthquake time data. 

• The effects of the variables used on the estimates were examined. 

• The optimization works of the created algorithm have been made. 

2. Related Works 

 Used a deep learning technique called long short term memory (LSTM) networks to predict the 

timely and spatial relationship between earthquakes in different places [10]. With the simulation 

results, they showed that the LSTM network with two-dimensional input developed was able to 

discover and use the terential? and spatial corral between earthquakes, thus making better 

predictions than before. 

The Moroccan data set to do earthquake prediction studies because they could not overcome 

earthquake risks and disaster consequences [11]. The Moroccan seismic activity data set from 1900 

to 2019 was obtained by the National Geophysical Institute of the National Centre for Scientific and 

Technical Research CNRST. 
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Therefore, a new method based on LSTM networks and Convolutional Neural Network (CNN) to 

predict density function in a particular area and the probability of a seismic event of a certain 

density [12]. Specifically, they first used the Chilean earthquake catalog to estimate the ETAS 

model on a grid of 1 × 1 degree from 2000 to 2017 using three different threshold sizes (≥ 4.0, ≥ 5.0 

and ≥ 6.0). Then, LSTM was used to achieve the spatial maximum of the intensity and estimate the 

maximum rate at which the earthquake event occurred the next day. 

The literature review on the study has been completed. Different from these studies, we also carried 

out the estimating in the time series using earthquake data. 

3. Materials and Method 

3.1. Material 

3.1.1. Dataset 

We started the studies first by collecting data. From the United States Geological Survey (USGS), 

we used earthquake data from 1970-2019 in 35-47 latitude and 25-50 longitude within the scope of 

Turkey for 49 years. These data were divided into 86 regions according to their locations in the 

world and they were all created as a separate file. In addition to these data, the dates and locations 

of the solar and lunar eclipses that have been since 1970 have been collected in a separate file. In 

order to properly manage and use the collected data, it was inserted into a MySQL database in a 

suitable table structure. Tests on the earthquake in the regions of Turkey and experiments were 

performed. Data of the earthquake that occurred in Turkey are held according to the database 

structure. With the SQL query, the data of any desired region can be exported for use. 

3.1.2. Tools 

• We installed the Anaconda platform for the Python language used in the algorithm we wrote 

in the study. 

• We imported the tensor flow and keras libraries in Python into the algorithm. 

• All work was done on the machine with the following specifications.  

• (Intel i5-8250U CPU, 8GB DDR4 ram, AMD Radeon 530 graphics card and Lenovo v330-

15IKB) 

3.1.3. Software Configuration Used 

Windows tabanlı işletim sistemine anaconda platformu yüklenir. Sonrasında conda terminal 

kullanılarak tensor flow ve keras kütüphaneleri yüklenir. Anaconda arayüzünde bulunan Jupyter 

Notebook aktif hale getirilir. Yüklenen kütüphaneler burada import edilir. LSTM kütüphanesi 

kullanılarak LSTM modelleri tasarlanır. Daha önce veri ön işlemeden geçirilen veriler LSTM 

modeline input edilir. Model üzerindeki veriler training ve test olacak şekilde ayarlanır ve model 

eğitimi gerçekleştirilir. Farklı modeller için elde edilen dışarıya aktarılır. 

3.2. Method 

We made studies on ARIMA and LSTM used in time series analysis methods. As a result of the 

examinations, we found that LSTM, which is used in other studies, is more suitable for our study 

[3] [4]. In the study, there is a multivariate structure. As ARIMA works univariate, it does not fit 

our structure. In addition, LSTM is preferred more than ARIMA for large and complex data sets. 

[9]. After the LSTM selection, the models underneath were examined, and we made examinations 

on the remarkable Vanilla and Stacked LSTM. The Vanilla LSTM univariate study led us to the 

Stacked LSTM side. We have performed our tests by creating an algorithm in the multivariate 

Stacked LSTM structure with the data we have. 

Like the other studies, we used different variables and hyper parameters [1].  Giving three variables 

from outside (latitude, longitude and magnitude), tests were performed on eleven (date, latitude, 
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longitude, magnitude, depth, moon altitude, moon azimuth, moon distance, sun altitude, sun 

azimuth and sun distance) parameters in the data set. We analyzed the effect of estimation results by 

removing some parameters one by one from the data set, respectively. The tests resulted in 

approximately 10-15 hours. 

4. Experiment Results 

The tests were done with different epoch, dens and batch sizes. In the tests performed, we made 

predictions for latitude, longitude and magnitude in earthquakes above 4. All tests work on %80 

training. These tests and their results can be seen below. 

Table 1: Hyper parameter tuning – Results when all parameters used. 

Model 

Number 

Num. of 

neurons 

Number of 

epochs 

Batch 

Size 
MSE1 STD2 MAE3 MEDAE4 Order 

1 32 32 32 

Lat5:4,293 

Long6:116,7 

Mag7:0,135 

Lat:1,206 

Long:7,073 

Mag:0,26 

Lat:1,685 

Long:8,16 

Mag:0,26 

Lat:1,493 

Long:4,63 

Mag:0,18 

Inaccurate 

2 32 64 32 

Lat:4,298 

Long:114,4 

Mag:0,136 

Lat:1,193 

Long:6,99 

Mag:0,26 

Lat:1,695 

Long:8,09 

Mag:0,27 

Lat:1,592 

Long:4,87 

Mag:0,19 

Average 

3 8 64 64 

Lat:4,184 

Long:98,06 

Mag:0,132 

Lat:1,179 

Long:6,525 

Mag:0,255 

Lat:1,672 

Long:7,44 

Mag:0,25 

Lat:1,5 

Long:4,67 

Mag:0,20 

Accurate 

1- Mean Squared Error – MSE        5- Latitude – Lat 

2- Standard Deviation – STD        6- Longitude – Long 

3- Mean Absolute Error – MAE        7- Magnitude – Mag 

4- Median Absolute Error – MEDAE 

In our first tests, we worked with different neuron, epoch and batch size values without removing 

any parameters. Results show that, model 3 gave us the best results for Mean Squared Error. In 

addition, gave better results in all latitude, longitude and magnitude values compared to Mean 

Squared Error. When looking for Standard Deviation, model 3 gave us the best results. When we 

examined the results, it gave better results in all latitude, longitude and magnitude values according 

to Standard Deviation. When looking for the Mean Absolute Error, model 3 gave us the best results. 

When we examined the results, it gave better results in all latitude, longitude and magnitude values 

according to Mean Absolute Error. When looking for the Median Absolute Error, model 1 gave us 

the best results. When we examined the results, it gave better results in all latitude, longitude and 

magnitude values according to Median Absolute Error. When we look at the horizontal success 

metrics, model 3 has the best performances for in MSE, STD, MAE. Unfortunately, MEDAE is not 

the best. When we look at the vertical success metrics longitude has a very large error rate. 

Magnitude has best performance in model 3. 

Table 2: Hyper parameter tuning – Results without the depth parameter. 

Model 

Number 

Number of 

neurons 

Number of 

epochs 

Batch 

Size 
MSE STD MAE MEDAE Order 

2 32 64 32 

Lat:4,304 

Long:114,7 

Mag:0,136 

Lat:1,184 

Long:6,947 

Mag:0,26 

Lat:1,704 

Long:8,15 

Mag:0,26 

Lat:1,572 

Long:4,46 

Mag:0,20 

Inaccurate 

1 32 32 32 

Lat:4,324 

Long:113,8 

Mag:0,135 

Lat:1,169 

Long:6,888 

Mag:0,26 

Lat:1,719 

Long:8,14 

Mag:0,25 

Lat:1,624 

Long:4,81 

Mag:0,18 

Average 

3 8 64 64 

Lati:4,396 

Long:94,9 

Mag:0,132 

Lat:1,18 

Long:6,395 

Mag:0,256 

Lat:1,733 

Long:7,34 

Magn:0,25 

Lat:1,601 

Long:4,16 

Mag:0,21 

Accurate 
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In our second tests, we removed the depth parameter from the data set and worked with different 

neuron, epoch and batch size values. The worst performance is in longitude prediction. Because it 

has got the worst error rates. Again model 3 is the best in predicting magnitude and latitude. 

Table 3: Hyper parameter tuning – Results without moon parameters. 

Model 

Number 

Number of 

neurons 

Number of 

epochs 

Batch 

Size 
MSE STD MAE MEDAE Order 

2 32 64 32 

Lat:4,297 

Long:116,4 

Mag:0,136 

Lat:1,204 

Long:7,047 

Mag:0,26 

Lat:1,688 

Long:8,16 

Mag:0,25 

Lat:1,452 

Long:4,71 

Mag:0,18 

Inaccurate 

1 32 32 32 

Lat:4,309 

Long:116,1 

Mag:0,135 

Lat:1,218 

Long:7,027 

Mag:0,26 

Lat:1,681 

Long:8,16 

Mag:0,25 

Lat:1,47 

Long:4,57 

Mag:0,18 

Average 

3 8 64 64 

Lat:4,366 

Long:96,09 

Mag:0,132 

Lat:1,198 

Long:6,416 

Mag:0,250 

Lat:1,712 

Long:7,41 

Mag:0,26 

Lat:1,546 

Long:4,51 

Mag:0,21 

Accurate 

 

In our third round of tests, we removed the moon parameters from the dataset and worked with 

different neuron, epoch and batch size values. The worst performance is in longitude prediction. 

Because it has got the worst error rates. Again model 3 is the best in predicting magnitude and 

latitude. 

Table 4: Hyper parameter tuning – Results without sun parameters. 

Model 

Number 

Number of 

neurons 

Number of 

epochs 

Batch 

Size 
MSE STD MAE MEDAE Order 

3 8 64 64 

Lat:2,751 

Long:65,13 

Mag:1,22 

Lat:1,095 

Long:6,017 

Mag:0,54 

Lat:1,246 

Long:5,378 

Mag:0,96 

Lat:0,93 

Long:2,31 

Mag:0,81 

Average 

1 32 32 32 

Lat:2,538 

Long:71,98 

Mag:1,34 

Lat:1,071 

Long:6,51 

Mag:0,49 

Lat:1,179 

Long:5,44 

Mag:1,04 

Lat:0,80 

Long:1,85 

Mag:0,90 

Average 

2 32 64 32 

Lat:2,507 

Long:70,16 

Mag:1,34 

Lat:1,084 

Long:6,46 

Mag:0,49 

Lat:1,154 

Long:5,32 

Mag:1,04 

Lat:0,73 

Long:1,73 

Mag:0,90 

Accurate 

 

In our fourth tests, we removed the sun parameters from the dataset and worked with different 

neuron, epoch and batch size values. Without the sun parameter model 1 and 3 are same but model 

2 has the best error rates. The MEDAE error is not the best in model 2. But the difference in error 

rates is around 0.01. Which does not affect our model choice. 

When the average of MSE, STD, MAE and MEDAE is taken model 3 is the best. 

5. Conclusion 

In this study, we compared the results of four different parameter structures with three different 

LSTM data analysis techniques. After each parameter change, the tests were repeated for all 4 hyper 

parameter states and the results were obtained. The best results were obtained by using six input 

parameters (earthquake magnitude, longitude, latitude, depth, moon distance and sun distance to 

earth). The best values came in 8 dense, 64 epochs, 64 batch sizes. While the longitude prediction 

was way off the real location of the earthquakes, the best predicted parameter was the magnitude 

and latitude of the earthquake. 

In future studies, earthquake data should be considered small. In addition, earthquake data of active 

fault lines can be estimated in small regions in time series models. 
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Abstract 

The deterioration of the balance between nature and people has increased the importance of green 

spaces that contribute to a healthier lifestyle in urban areas. Urban parks are an important urban 

space component that increases the quality of life with their economic, ecological, social and 

physical functions. There is a growing consensus that high-quality parks and public spaces, which 

are a vital part of everyday urban life, create economic, social and environmental value. 

Supporting the designs of public spaces that are comfortable, safe, adaptable, attractive and 

pleasing to their users is important in creating high quality urban spaces. 

The quality and quantity of open and green spaces are accepted as an indicator that increases the 

quality of life, which is affected by the characteristics of the natural and built environment as well 

as individual characteristics. The design features of open&green spaces, the functions they contain, 

the relations of the parks with each other and their care situation are effective in meeting the 

expectations of the city dwellers from the living environment and thus increasing the quality of life. 

In this context, the quality and success of the parks depend on the planning and design features as 

well as the users' adoption and use of the space. 

Saraybosna Park, which is the largest park located in the Bosna-Hersek Quarter, one of the densely 

populated neighborhoods within the borders of Selçuklu district in Konya city center, constitutes 

the sampling area of this study. The park is an important focus with its location in the 

neighborhood, population density and user diversity around it. However, in order to find out which 

aspects need to be improved in order to maximize functionality in the public space and to increase 

the level of use of the park, an effective assessment including user opinions as well as objective 

assessments is needed. Based on this point, a survey was conducted to determine the views of park 

users with 12 urban quality indicators developed by the Gehl Institute (2017). The findings of the 

research reveal that although the planning of the park within a system within the neighborhood is 

successful in terms of its proximity to related urban functions, it is insufficient in terms of 

protection, comfort and utilization from the perspective of the users. 

Keywords: Urban Quality, Quality of Life, Open & Green Spaces, Sarajevo Park, Konya 

1. Giriş 

Kamusal Alan, bir şehrin önemli kısımlarından biri olarak tanımlanabilir. Özel mülkiyet tarafından 

tanımlanan bir dünyada, kamusal alan (temsil alanı olarak) olağanüstü bir önem kazanır (Mitchell, 

2003). İnsanlar doğaları gereği sosyal varlıklardır. Kamusal alanlar, insanların dışarıdaki sosyal 

dünya ile temasa geçebilecekleri ve başkalarıyla birlikte olma, onları görme ve duyma fırsatını 

deneyimleyebilecekleri bir platform veya alan sağlarlar (Rupa, 2015). Sosyalleşmeleri ve 

birbirleriyle iletişim kurmaları gereken insanlar için kamusal alanlar, bir buluşma yeri olarak 

çözümlerden biri haline gelmektedir. İnsanların düzenli olarak arkadaşlarıyla buluştuğu ve günlük 
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hayatı izlediği kamusal alanlar, insanların yaşamlarında kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca kamusal 

alanlar, farklı kültürden, geçmişten, yaştan ve ırktan tüm insanları bir araya getiren bir yer olabilir. 

Rupa’nın (2015) ifade ettiği gibi “'Farklı kültürlerden gelen insanların farklı giyinme biçimleri, 

farklı dilleri, gelenekleri, inançları, ideolojileri ve davranışları vardır. Bu kültürel uygulamalar, 

yalnızca kamusal alandaki insanlar tarafından paylaşılabilir ve deneyimlenebilir.” 

Ayrıca kamusal alanlar ekonomik büyümeyi yönlendirme yeteneğine sahiptir. Kentler yatırım 

çekmek için giderek daha fazla rekabet ettikçe, iyi parkların, meydanların, bahçelerin ve diğer 

kamusal alanların varlığı hayati bir iş ve pazarlama aracı haline gelmektedir. Şirketler, iyi 

tasarlanmış, iyi yönetilen halka açık alanlar sunan yerlere çekilmekte ve bunlar da sırayla 

müşterileri, çalışanları ve hizmetleri o yere çeker (Cabe Space, 2004). 

Kamusal alanın kalitesi, kamusal alanın başarısını belirlemektedir. Kamusal alanın olumsuz bir yer 

olmaması için değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamusal alanın tasarım standartlarını karşılayıp 

karşılamadığını ve kullanıcıları tatmin edip edemediğini dolayısıyla planlama ve tasarım başarısını 

anlayabilmek için değerlendirme gereklidir. Doğa ve insan arasındaki dengenin bozulması kentsel 

alanlarda daha sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunan yeşil alanların önemini arttırmıştır. 

Kentsel parklar sundukları ekonomik, ekolojik, sosyal ve fiziksel işlevleri ile yaşam kalitesini 

arttıran önemli bir kentsel mekân bileşeni durumundadır.  

Günlük kent yaşamının hayati bir parçası olan yüksek kaliteli parkların ve kamusal alanların 

ekonomik, sosyal ve çevresel değer yarattığı konusunda artan bir fikir birliği vardır. Rahat, güvenli, 

uyarlanabilir, çekici, kullanıcılarını memnun eden kamusal alanların tasarımlarının desteklenmesi 

kaliteli kentsel alanlar oluşturabilmede önemlidir.  

Açık ve yeşil alanların nitelik ve nicelikleri birey özelliklerinin yanı sıra doğal ve yapılı çevre 

özelliklerinden etkilenen yaşam kalitesini arttıran bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Açık yeşil 

alanların tasarım özellikleri, içerdiği işlevler, parkların birbiri ile ilişkileri ve bakım durumları 

kentlinin yaşanılan çevreden beklentilerinin karşılanması ve dolayısıyla yaşam kalitesini arttırmada 

etkili olmaktadır. Bu bağlamda parkların kalitesi ve başarısı planlama, tasarım özelliklerinin yanı 

sıra kullanıcıların mekânı benimsemeleri ve kullanımlarına bağlıdır. Bu çalışmada Konya kent 

merkezinde Selçuklu ilçesi sınırları içerisinde yoğun nüfuslu mahallelerden biri olan Bosna-Hersek 

Mahallesi’nde yer alan en büyük park konumundaki Saraybosna Parkı örneklem alanında 

işlevselliği en üst düzeye çıkarabilmede hangi yönlerin iyileştirilmesi gerektiğini bulmak ve parkın 

kullanım düzeyini arttırmak hedeflenmektedir.  

2. Kamusal Alanların Önemi  

2.1. Kamusal Alan Tanımı 

Kamusal alanlar, kamuya ait veya kamusal kullanımda olan, herkes tarafından ücretsiz ve kâr amacı 

gütmeden erişilebilen ve eğlenceli olan yerlerdir (Charter of Public Space, 2013). Smith & Low'a 

(2006) göre “Kamusal alan, erişim kuralları, bir alana giriş üzerindeki kontrolün kaynağı ve doğası, 

belirli alanlarda onaylanmış bireysel ve kolektif davranışlar ve kullanım kuralları açısından 

geleneksel olarak özel alandan farklıdır. Özel alan, özel mülkiyet kullanımının yasal düzenlemelere 

tabi kuralları tarafından sınırlandırılıp korunduğunda, kamusal alan, düzenlemeden uzak olmakla 

birlikte, genel olarak az ya da çok kamu katılımına açık olarak düşünülmektedir. " 

Smith & Low'a (2006) göre kamusal alan, erişim kuralları, alana giriş üzerindeki kontrolün kaynağı 

ve doğası, belirli alanlarda onaylanmış bireysel ve kolektif davranışlar ve kullanım kuralları 

açısından özel alandan farklıdır.  Özel alan, özel mülkiyet kullanımının yasal düzenlemelere tabi 

kuralları ile sınırlandırılmış ve korunurken, kamusal alanlar düzenlemeden uzak olmakla birlikte, 

genel olarak daha fazla veya daha az halk katılımına açık olarak düşünülmektedir. 

Kamusal alanlar yeni bir şeyi deneyimlemek için bir platform sağlayan ve insanlara bir keşif, 

macera ve yansıma duygusu getiren, tanıdık olmayanlara özgürce kaynaşma fırsatı veren, ancak 

aynı zamanda mahremiyetlerini de kontrol edebilen bir yer olarak nitelendirilebilir. Kültürün 
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gelişmesine izin veren alanlar olmaları nedeni ile kamusal alanlara toplumda kültürel gelişime 

açılan bir kapı olarak bakılabilir. Kamusal alan, genel olarak erişilebilir ve insanlara açık olan bir 

sosyal alandır. Daha geniş anlamda, insanların etnik kökenleri, yaşları, ideolojileri ve cinsiyetleri ne 

olursa olsun içinde olmayı seçebilecekleri bir alandır. Farklı insan kategorilerinin bir arada 

yaşamasına izin veren ve kolaylaştıran şehir meydanı, park, bulvar vb. bir alandır (Rupa, 2015). 

Kamusal alanlar (ana caddeler, cadde pazarları, alışveriş alanları, toplum merkezleri, parklar, oyun 

alanları ve yerleşim bölgelerindeki mahalle alanları dahil) toplulukların sosyal yaşamında hayati bir 

rol oynamaktadır. Deneyimlerin ve değerin yaratıldığı paylaşılan bir kaynak olan "kendi kendini 

düzenleyen bir kamu hizmeti" olarak hareket ederler (Mean ve Tims, 2005).  

Andersson (2016) kamusal alanları 3 grupta sınıflamıştır: (1) Caddeler, bulvarlar, sokaklar, 

kaldırımlar, meydanlar, geçitler ve galeriler nehir kenarları ve su kenarlarından oluşan çok amaçlı 

kamusal alanlar. (2) Parklar, oyun alanları, bahçeler, halk plajlarından oluşan halka açık alan. (3) 

Halk kütüphaneleri, belediye pazarları, şehir merkezleri, kamu spor tesislerinden oluşan halka açık 

kentsel tesisler. 

Bu araştırmada, Andersson’un (2016) kamusal alan sınıflandırmasında ikinci grupta yer alan halka 

açık/kamusal alanlar bağlamında kentsel parkların kalite değerlendirmesine odaklanılmıştır. 

2.2. Kamusal Açık Alanlar 

Yaşam kalitesi ölçütlerinden biri olan kentsel yeşil alanlar, kentsel çevrelerin mekânsal bir bileşeni 

ve kent yaşantısının önemli hizmet sunumlarından biri olarak değerlendirilmektedir (Kısar Koramaz 

ve Türkoğlu, 2014). Kentsel parklar sundukları ekonomik (enerji tasarrufu, kentin prestijini arttırma 

vb.), ekolojik (kent ortamında havayı temizleme, hava sirkülasyonunu sağlama, hava akımını ve 

nemini düzenleme, ısı yükselmesini önleme, havayı serinletme, gürültüyü azaltma vb.), sosyal 

(bireylere yönelik fiziksel ve sosyal aktivite alanları sunma, toplumsal uyumu geliştirme, suç 

oranını azaltma vb.) ve fiziksel (yapılaşma yoğunluğunu dengeleme, görsel kaliteyi arttırma, 

kentliye ortak kullanım mekanları oluşturma) işlevleri ile yaşam kalitesini arttıran önemli bir 

kentsel mekân bileşeni durumundadır.  

Önder ve Polat (2012) kentsel açık-yeşil alanların kent yaşamındaki önemini; (1) Ekonomik İşlevler 

[enerji tasarrufu sağlama, turizm ve iş imkanı sağlama, hedonik (mülk) değeri ve üretim işlevi], (2) 

Ekolojik İşlevler [oksijen üretimi, kirli havanın filtre edilmesi ve temiz hava temini, serinlik ve 

sıcaklık etkisi, nispi hava nemi üzerine etkisi, atmosferdeki karbonun tutulması ve sera etkisinin 

azaltılması, erozyonu önleme ve su dengesini sağlama, ekolojik restorasyon ve biyolojik çeşitliliği 

koruma, gürültünün azaltılması], (3) Sosyal İşlevler [eğitim ve kültürel faaliyetlere imkân sağlama, 

suç oranını azaltma, rekreasyonel faaliyetlere imkân sağlama, toplumsal gelişmeye katkıda bulunma 

ve kamu sağlığı koruma] ve (4) Planlama Yönünden Fiziksel İşlevler [dolaşım-erişim, alan koruma, 

ölçek, estetik, değişik kentsel kullanımlar arasında tampon görevi, tarihi koruma ve mimari etkiler] 

olarak ifade etmiştir.  

Carmona (2019) her türden (sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel) yerden türetilen değer ile yapılı 

çevrede yeşil alanlar (özellikle ağaçların ve çimenlerin, suyun ve açık alanın bulunması ve kaliteli 

olması) ve yerlerin yürünebilirliği ve bisiklet kullanımına uygunluğu arasında çok güçlü bir pozitif 

ilişkinin var olduğunu vurgulamıştır. 

Beck (2009) yüksek kaliteli, iyi yönetilen, bakımlı parklar ve yeşil alanlara sahip bireylere sağlanan 

faydaları; (1) Egzersiz ve doğaya erişimin fiziksel ve zihinsel sağlık yararları, (2) Ücretsiz bir kamu 

hizmetine erişim nedeniyle para tasarrufu, (3) Keşfetme ve risk alma fırsatları sağlayarak çocukların 

gelişimine eğitimsel faydalar ve katkı, (4) Park faaliyetlerini ve girişimlerini desteklemek için 

gönüllü olarak yetişkin kişisel gelişim fırsatları ve (5) Bir bireyin yaşam kalitesinde, mutluluğunda 

ve refahında genel bir gelişme vb. olarak açıklamıştır. 
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Parklar ve kentsel yeşil alanlar, kentsel sosyal istikrarı etkileyen en önemli faktörlerdir. Kent 

parklarının vatandaşların ideallerine uygun olanak ve ekipmanlarının hazırlanması, park 

kullanıcılarının memnuniyetinin artmasına neden olur (Saeid ve ark., 2013). 

2.3. Başarılı Kamusal Açık Alanlara Yönelik Planlama ve Tasarım Göstergeleri 

Kamusal açık alanlar, insanların erişebileceği ücretsiz bir yer olabilmelerine ve kullanıcıların 

mekânda birçok farklı faaliyet yapmakta özgür olabilmelerine bağlı başarılıdır (Nasution ve Zahrah, 

2014). Başarılı kamusal alanlar, genellikle kendi kendini pekiştiren bir süreçte insanların varlığıyla 

karakterize edilmektedir (Carmona ve ark., 2010). Belirli bir kamusal alanın başarısı yalnızca 

mimarın, şehir tasarımcısının veya şehir planlamacısının elinde değildir; aynı zamanda insanların 

mekanı benimsemesine, kullanmasına ve yönetmesine de dayanır - insanlar, yerleri insanları 

yaptığından daha fazla yer yapar (Worpole ve Knox, 2007). Yüksek kaliteli kamusal alanlar (yaya 

yolları, meydanlar, bina arayüzleri vb.) ve açık yeşil alanlar, ekonomik ve çevresel faktörleri 

güçlendirerek yaşanabilirliğin iyileştirilmesine katkıda bulunur (Beck, 2009). 

Yaşam kalitesine olumlu yönde katkı sağlayan yeşil alanların alansal büyüklükleri bakımından 

geliştirilmesi yaşam kalitesinin artırılmasında önemli, fakat tek başına yeterli olamayacak bir 

etkendir. Yeşil alanların niteliklerinin geliştirilmesi ve konut çevresiyle bir bütün içerisinde ele 

alınarak düzenlenmesi, yeşil alanların fiziksel aktivite açısından geliştirilmesi o bölgelerde 

yaşayanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi bakımından önem taşımaktadır (Tepe, 2018). 

Beslenme, sağlık, barınma ve eğitimin yanı sıra, oyunun her çocuğun gelişim potansiyeli için 

yaşamsal öneme sahip olduğu birçok araştırma sonucunda ortaya konulmuştur (Yılmaz ve Bulut, 

2003). Yetişkinlerin sosyal etkileşim olmadan yaşayamayacağı gibi, çocukların kişiliği de sosyal 

çevreye maruz kalmadan gelişemez. Kamusal alanlar çocukların sosyal gelişiminde (paylaşmayı ve 

oynamayı öğrenme vb.) önemli bir rol oynar (Rupa, 2015). Bu bağlamda çocukların zihinsel, 

fiziksel ve sosyal gelişimlerine olumlu katkıları açısından kentsel mekânda çocukların güven içinde 

oynayabilecekleri, iyi tasarlanmış park alanlarının oluşturulmaları bir gereklilik arz etmektedir. 

Gehl ve Svarre (2013) kamusal açık alanların iyi tasarımı için benimsenmesi önerilen 12 kriter 

belirlemiştir. Bu kriterler daha sonra 2017'de Gelh Enstitüsü (Gehl Institute) tarafından “The 

Twelve Quality Criteria Worksheet” ismi ile güncellenmiştir. Gelh Enstitüsü tarafından geliştirilen 

12 Kalite Kriteri üç ana tema etrafında yapılandırılmıştır: (1) Koruma, (2) Rahatlık ve (3) 

Yararlanma. 

(1) Koruma: 

(1.1) Trafik ve kazalara karşı koruma: Bu kriter, halka açık alanlarda trafik güvenliğiyle ilgilidir. 

Ziyaretçilerin bisiklet sürerken ve yürürken kendilerini kazaya maruz kalma açısından güvende 

hissedip hissetmediklerini değerlendirmektedir. 

(1.2) Başkaları tarafından zararlara karşı koruma: Bu kriter, kamuya açık alanların hem gündüz 

hem de gece güvenli olarak algılanma durumları ile ilgilidir. Bölgede günün her saatinde insanlar ve 

aktiviteler olup olmadığını, aydınlatmanın geceleri güvenliği ve iyi bir atmosfer sağlayıp 

sağlamadığını değerlendirmektedir. 

(1.3) Hoş olmayan duyusal deneyime karşı koruma: Bu kriter, gürültü, toz, koku veya başka bir 

kirlilik olup olmadığını değerlendirmektedir. Ayrıca, halka açık alandaki kuvvetli rüzgâr, güneş, 

yağmur veya küçük su baskınlarından korunaklı olma durumunu değerlendirmektedir. 

(2) Rahatlık: 

(2.1) Hareketlilik için seçenekler: Bu kriter, halka açık alanın erişilebilir olup olmadığını 

değerlendirir. Yürüme, tekerlekli sandalye kullanma veya bebek arabasını itme şeklinde kişisel 

hareketliliği sınırlayabilecek veya artırabilecek fiziksel unsurların olup olmadığını ve mantıksız bir 

yoldan gitmek zorunda kalınmadan mekânda hareket etmenin sağlanıp sağlanmadığını 

değerlendirmektedir. 
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(2.2) Ayakta durma ve oyalanma seçenekleri: Bu kriter, halka açık alanların, ziyaretçileri yanında 

vakit geçirmeye davet eden bir cephe, bir otobüs durağı, bir bank, bir ağaç veya küçük bir çıkıntı 

veya niş gibi ziyaretçilerin kalabileceği ve yaslanabileceği özelliklere sahip olup olmadığını 

değerlendirmektedir.  

(2.3) Oturma seçenekleri: Bu kriter, halka açık alanların banklar veya sandalyeler gibi iyi birincil 

oturma seçeneklerine sahip olup olmadığını veya ticari olmayan yeterli oturma seçeneklerine sahip 

olup olmadığını değerlendirmektedir. 

(2.4) Görme seçenekleri: Bu kriter, halka açık alanlarda oturma seçeneklerinin bakılacak ilginç 

şeyler olacak şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini değerlendirmektedir. 

(2.5) Konuşma ve dinleme / işitme seçenekleri: Bu kriter, halka açık alanların ziyaretçilere sohbet 

etme ve birlikte oturup sohbet etme seçeneği sunup sunmadığını değerlendirmektedir. 

(2.6) Oyun, egzersiz ve aktivite seçenekleri: Bu kriter, halka açık alanların günün ve yılın birden çok 

zamanında aktif olma seçeneklerine sahip olup olmadığını değerlendirmektedir. 

(3) Yararlanma: 

(3.1) Ölçek: Bu kriter, halka açık alanın ve onu çevreleyen binaların insan ölçeğinde olup 

olmadığını, mekânın kenarındaki insanlar ile iletişimde bulunup bulunamayacağını, ölçeğe bağlı 

çevrede kaybolmuştuk hissinin söz konusu olup olmadığını değerlendirmektedir. 

(3.2) İklimin olumlu yönlerinden yararlanma fırsatları: Bu kriter, rüzgâr ve güneş gibi yerel iklim 

koşullarının halka açık alanda dikkate alınıp alınmadığını değerlendirmektedir. Bu çerçevede alanın 

iklime duyarlığı yılın farklı zamanlarında kamusal alanda zaman geçirmek için çeşitli koşulların 

bulunma durumu, oturma seçeneklerinin rüzgâr ve güneşe karşı korunaklı yerleştirilmiş olması 

(tamamen gölgelerde mi yoksa güneşte mi bulundukları vb.) ile ölçülmektedir.   

(3.3) Estetik nitelikler ve olumlu duyusal deneyimleri: Bu kriter, halka açık alanın güzel olup 

olmadığını, ayrıca kamusal açık alanda nesnelerin (kent mobilyası vb.) şekilleri ve dayanıklılığı 

açısından iyi bir tasarıma sahip olup olmadığını değerlendirir. 

3. Materyal ve Metot 

3.1. Materyal 

Konya kent merkezinde Selçuklu ilçesi [2019 yılı nüfusu: 662.808] sınırları içerisinde Bosna 

Hersek Mahallesi’nde [2019 yılı nüfusu: 39.009] yer alan Saraybosna Parkı ve Cumhuriyet Parkı 

mahalle bütününe hizmet verme niteliğine sahip, büyük ölçekli iki park olmalarının yanısıra konut 

yakın çevresinde olmaları nedeniyle de önem arz etmektedirler. Bu çalışmada örneklem alanı olarak 

bu iki ana parktan büyüklüğü ve stratejik konumu ile daha fazla kullanıcıya hitap eden Saraybosna 

Parkı'na odaklanılmıştır. Park konumu, büyüklüğü, çevresindeki nüfus yoğunluğu ve kullanıcı 

çeşitliliği ile yoğun nüfuslu mahallede önemli bir odak konumundadır (Şekil 1).  
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Şekil 1: Saraybosna Parkı’nın genel görünümü 

Kaynak: http://konya.com.tr/portfolio-item/saray-bosna-parki/, https://konya.bel.tr/360/saray_bosna_parki.html 

Eğlen (2015) “Konya-Bosnahersek Mahallesi Rekreatif Alanlarının Mimari Yönden 

Değerlendirilmesi” başlıklı Yüksek Lisans Tezi kapsamında Konya Kenti, Selçuklu Belediyesi, 

Bosna Hersek Mahallesi'nin rekreasyonel davranış biçimleri ve mekânsal donanımını ele aldığı 

çalışmasında anket ile mimari bağlamda analiz ve değerlendirmelerle bulunmuş; bu çalışmaya konu 

edilen Saraybosna Parkı’nı ve park sınırları içerisinde yer alan KOMEK-Sosyo-Kültürel Tesis 

Alanı’nı  Bosna Hersek Mahallesi içerisindeki 9 rekreasyon odağından [Kılıçarslan Gençlik 

Merkezi, Mesaj ve Osmanlı Caddeleri Üzerinde Yer Alan Sosyal Donatılar, Cumhuriyet Parkı, 

Gökkuşağı AVM-Ticaret-Eğlence, Selçuk Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu, Selçuk Üniversitesi 

Stadyumu ve Kapalı-Spor Salonu, Selçuk Üniversitesi Binicilik Tesisleri ve Rixos Sağlık Spor 

Tesisleri] ikisi olarak göstermiştir.   

Park batı yönünde Büyük Hizmet Caddesi, kuzeyde Kemerli Sokak, güney yönünde Durna Sokak, 

soğu yönünde KOMEK Kurs ve Spor Merkezi ile sınırlanmaktadır. Park alanı kuzey batı, güney 

batı, güney doğu ve kuzey yönlerinde devamlılık gösteren bir yeşil alan sisteminin kesişiminde 

büyük bir park olarak planlanmıştır (Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4).   
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Şekil 2: Saraybosna Parkı’nın Bosnahersek mahallesi içindeki konumu 

Kaynak: https://kentrehberi.konya.bel.tr/#/rehber/ 

Parkın batı sınırına bağlanan Osmanlı caddesi İstanbul Caddesi’ne de bağlantıyı sağlayan önemli bir 

arter konumunda olup cadde üzerinde çeşitli ticaret alanları, 5-10 katlı konut alanları 

bulunmaktadır.  

Parkın çevresi sosyal altyapı alanları (eğitim, kültürel tesis vb.) ile 10 katlı konut alanları ile 

çevrilidir.  Batı yönünde; Selçuklu 66 nolu Kampüs Aile Sağlığı Merkezi, Bosna Hersek Anadolu 

İmam Hatip Lisesi, Mümine Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi, Doğu yönünde; KOMEK Kurs ve 

Spor Merkezi yer almaktadır. 

Park alanı afet zamanlarında kullanılmak üzere acil toplanma alanı olarak da öngörülmüştür.  

Parkın vaziyet planında güneydoğu kısmında ticaret alanı, KOMEK Kurs ve Spor Merkezi 

donatıları, kuzeydoğu kısmında yaklaşık 100 m2 büyüklüğünde bir çocuk oyun alanı ve açık spor 

alanları, doğu yönünde su ögesi bulunmaktadır. Yaya dolaşımının park içinde doğu-batı istikametli 

iki ana yaya aksı ile kuzey-güney istikametli bir yaya aksı ile sağlandığı görülmektedir (Şekil 3, 

Şekil 4).  

 

Şekil 3: Saraybosna Parkı vaziyet planı 

Kaynak: https://kentrehberi.konya.bel.tr/#/rehber/ 
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Şekil 4: Saraybosna Parkı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki durumu 

Kaynak: https://kentrehberi.konya.bel.tr/#/rehber/ 

Saray Bosna Parkı'na 2007 yılında başlanılmış olup 2009 tarihinde bitirilmiş ve halkın hizmetine 

sunulmuştur. Bu Proje kapsamında 68.799 m2'lik alanda yeşil alan düzenlemesi yapılmıştır. Alanda 

6894 bitki dikilerek kısmen de olsa Bosna Hersek Mahallesi’nin yeşil alan ihtiyacını karşılamaya 

yönelik bir park olmuştur. Saray Bosna Parkı’nın bulunduğu alan ile KOMEK kurs binası yakın 

ilişkilidir ve bulundukları parseller bitişiktir. Bu yönüyle park KOMEK kullanıcılarına da hizmet 

etmektedir. Saray Bosna Parkı’nın ve KOMEK kurs binasının bulunduğu alanda; kafeteryaların 

bulunduğu, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderebileceği küçük bir ticari alan da bulunmaktadır (Eğlen, 

2015). Parkın içerisinde bulunan fonksiyonlar ve çevresindeki fonksiyon çeşitliliği açısından 

mahalledeki en kapsamlı yeşil alan olarak değerlendirilebilir.  

3.2. Metot 

Parkın kullanım düzeyini arttırma dolayısıyla kamusal açık alanda işlevselliği en üst düzeye 

çıkarabilmeye yönelik iyileştirilmesi gereken özellikleri tespit edebilmek için literatür taraması ve 

nesnel değerlendirmelerin (gözlem vb.) yanı sıra kullanıcı görüşlerini de içeren etkili bir 

değerlendirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışma kapsamında Gehl Enstitüsü 

(2017) tarafından geliştirilen 12 kentsel kalite göstergesi ile park kullanıcılarının görüşlerini 

belirlemeye yönelik bir anket uygulaması yapılmıştır. Ayrıca alanda gece ve gündüz gözlemleri 

yapılmıştır.  

Basit rastgele örneklem metodu ile ulaşılan 50 anket katılımcısının perspektifinden kamusal açık 

alanın tasarım başarısı ve kullanıcı memnuniyeti 12 kalite göstergesini esas alan bir anket föyü ile 

beş düzeyde [1. Kesinlikle Katılıyorum, 2. Katılıyorum, 3. Tarafsız, 4. Katılmıyorum ve 5. 

Kesinlikle Katılmıyorum] ölçülmüştür. Anket çalışması Aralık 2018 - Ocak 2019 döneminde 

gerçekleştirilmiştir.  

4. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Araştırma bulguları katılımcıların demografik özellikleri ile Gehl Enstitüsü (2017) kentsel kalite 

göstergeleri bağlamında koruma, rahatlık ve yararlanma başlıkları ile sunulmaktadır.  
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4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Ankete katılanların %62'si erkek ve %38'i kadındır. Ankete katılanların çoğu 17-26 yaş aralığında 

(%84) ve 27-36 (%16) yaş aralığında öğrencilerdir.  

4.2. Saraybosna Parkı’nın Kentsel Kaliteye İlişkin “Koruma” Göstergesi Açısından 

Değerlendirilmesi 

İnsanları bir araya getirme yeri olarak, Saraybosna Park'ında aktivite yaparken ziyaretçiler 

kendilerini güvende hissetmelidir. Ziyaretçilerin kendilerini güvende hissetmemeleri parkın 

ziyaretçilerini kaybetmesine neden olacaktır. Park katılımcıların %70’i tarafından trafik ve kazalara 

karşı korumalı olarak nitelenmiştir (Tablo 1). 

Saraybosna Park'ında parkı denetleyen birkaç güvenlik görevlisi vardır. Parktaki güvenlik birimi ve 

görevlilerinin görünebilir ve stratejik bir noktada olması nedeniyle ziyaretçiler kendilerini güvende 

hissetmektedir. Bu, Saraybosna Parkı'nın başkalarının zarar görmesine karşı korumaya sahip 

olduğunu baskın şekilde kabul eden katılımcılar (%40) ile de aşikardır. Parkta başkaları tarafından 

zararlara karşı koruma göstergesinin bulunmadığını düşünenler sadece %10 düzeyindedir (Tablo 1).  

Saraybosna Park'ında geniş ve küçük gölgelikli çeşitli ağaç türleri mevcuttur. Geniş gölgelikli 

ağaçlar, ziyaretçileri güneşten korur ve ayrıca parkın dışından gelen sesi de azaltmaktadır. Ancak 

park genelinde yağmur ve kar vb. olumsuz koşullarda ziyaretçileri koruyabilecek sığınak alanları 

yaygın olmayıp kısıtlı sayıdadır.  Bu nedenle olumsuz koşullarda kullanıcılar hoş olmayan duyusal 

deneyimlere karşı korumasızdır. Ancak anket katılımcıları alanın hoş olmayan duyusal deneyime 

karşı %58 düzeyinde korumalı olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 1). 

Tablo 1: Saraybosna Parkı’nın “koruma” göstergesi açısından değerlendirilmesi 

 Kamusal açık alan tasarımını başarılı bulma ve memnun olma durumu (%): 

(1) Koruma Göstergesi: 
Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Tarafsız Katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

(1.1) Trafik ve kazalara karşı 

koruma 
34 42 18 6 - 

(1.2) Başkaları tarafından 

zararlara karşı koruma 
40 30 20 8 2 

(1.3) Hoş olmayan duyusal 

deneyime karşı koruma 
26 32 28 8 6 

4.3. Saraybosna Parkı’nın Kentsel Kaliteye İlişkin “Rahatlık” Göstergesi Açısından 

Değerlendirilmesi 

Park ziyaretçileri aktivitelerini yapabilmeleri veya sadece rahatlayabilmeleri için kendilerini rahat 

hissetmelidir. Park içi yollar yürüyüşe uygun olmayan sert zemin biçiminde uygulanmış olup 

yürüyüş parkuru mevcut değildir. Fakat, park katılımcılar tarafından yürüyüş için yerler, yorucu 

olmayan düzende sokaklar, ilginç cepheler ve güzel yüzeylerin bulunmasından oluşan “hareketlilik” 

göstergeleri açısından başarılı görülmektedir (%46). Ayrıca diğer beş rahatlık göstergesine kıyasla 

hareketlilik” en büyük yüzdeye sahip gösterge durumundadır (Tablo 2). 

Ayakta durma ve oyalanma seçenekleri bağlamında parkta bank ve ağaçlar mevcuttur. Ancak 

ziyaretçileri yanında vakit geçirmeye davet eden bir cephe oluşumu veya niş gibi ziyaretçilerin 

kalabileceği ve yaslanabileceği özellikler söz konusu değildir. Ancak anket katılımcıları %70 

düzeyinde parkın sunduğu ayakta durma ve oyalanma seçenekleri bağlamında başarılı olduğunu 

düşünmektedir.  

Saraybosna Parkı'na gelen ziyaretçilerin çoğu çimlere oturmayı tercih etmektedir. Çimlerde 

oturmanın daha rahat ve hareket için daha özgür olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu alan 

kullanımı yazın yapılırsa eğlenceli olabilirken kış mevsiminde mümkün olamamaktadır. Parktaki 

bankların sayıca sınırlı olmaları ise kış aylarında daha az ziyaretçi almasına neden olmaktadır. 
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Parkta oturma seçenekleri bakılacak ilginç şeyler olacak şekilde yerleştirilmemiştir. Ancak anket 

katılımcıları %60 düzeyinde parkın görme göstergesi anlamında başarılı olduğunu düşünmektedir 

(Tablo 2).  

Parktaki işlevlerin diğer faaliyetlerden kaynaklı rahatsız olmaması için parkların ticari, yerleşim ve 

eğitim alanlara göre konumunu gözeten bir tasarıma sahip olmaları gerekmektedir. Böylece 

ziyaretçilerin iyi iletişim kurabilmesi için parkın içindeki seslerin parkın dışından gelen gürültüden 

rahatsız edilmemesi sağlanabilir. Ankete göre, katılımcıların %10'u parkın konuşmak ve dinlemek / 

işitmek için iyi bir yer olmadığı düşüncesindedir. Bu kalite sorununa etkenlerden biri de parkın 

etrafının trafik yoğunluğu fazla olan yollarla çevrili olmasıdır (Tablo 2). 

Parkta ziyaretçiler için oyun, egzersiz ve aktivite seçenekleri mevcuttur. Ancak kentsel açık-yeşil 

alan sistemi içerisinde önemli bir yer tutan çocuk oyun alanlarına ve spor alanlarına ilişkin park 

alanındaki gözlemler bu alanlarının park içindeki dağılımının parkın etki alanındaki nüfus 

yoğunluğu göz önüne alındığında yetersiz olduğunu; çocukların gelişim dönemlerine uygun oyun 

aletleri ve yaş gruplarına yönelik mekânların bulunmadığını göstermektedir (Şekil 5).  Saraybosna 

Parkı'nın oyun, egzersiz ve aktiviteler açısından rahat bir yer olduğunu kabul eden katılımcıların 

düzeyi ise oldukça yüksektir (%70) (Tablo 2). 

 

Şekil 5: Saraybosna Parkı içerisinde yer alan oturma alanları, çocuk oyun alanı ve spor alanından görünüm, 

2017 

Kaynak: https://konya.bel.tr/360/saray_bosna_parki.html 

Tablo 2: Saraybosna Parkı’nın “rahatlık” göstergesi açısından değerlendirilmesi 

 Kamusal açık alan tasarımını başarılı bulma ve memnun olma durumu (%): 

(2) Rahatlık Göstergesi: 
Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Tarafsız Katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

(2.1) Hareketlilik için 

seçenekler 
46 36 12 2 4 

(2.2) Ayakta durma ve 

oyalanma seçenekleri 
34 36 20 8 2 

(2.3) Oturma seçenekleri 40 32 12 14 2 

(2.4) Görme seçenekleri 20 40 30 10 - 

(2.5) Konuşma ve dinleme / 

işitme seçenekleri 
12 48 30 10 - 

(2.6) Oyun, egzersiz ve 

aktivite seçenekleri 
32 38 24 2 1 

4.4. Saraybosna Parkı’nın Kentsel Kaliteye İlişkin “Keyif Alma/Yararlanma” Göstergesi 

Açısından Değerlendirilmesi 

Ziyaretçilerin parktan keyif almaları ve etkin kullanımları için duyular, hareketler, büyüklük ve 

davranışlarla ilgili insan boyutlarının göz önünde bulundurularak bina ve alanların 
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boyutlandırılması gerçekten önemlidir. Anket katılımcıları ölçek konusunda [halka açık alanın ve 

onu çevreleyen binaların insan ölçeğinde olması, mekânın kenarındaki insanlar ile iletişim 

olanakları sunması, ölçeğe bağlı çevrede kaybolmuştuk hissinin söz konusu olmaması] parkı %62 

düzeyinde başarılı bulmuştur (Tablo 3). 

Saraybosna Parkı’nın bazı sınırları oldukça yüksek bir duvarla sınırlıdır. Belirli saatlerde bu duvarın 

gölgesi çitin etrafındaki güneş ışığını kapattığı için karanlık köşeler oluşmaktadır. Yılın farklı 

zamanlarında kamusal alanda zaman geçirmek için iklime duyarlı oturma koşulları sınırlıdır. Fakat, 

ankete katılanlar %74 düzeyinde parkın iklimin olumlu yönlerinin tadını çıkarabilecek bir yer 

olabileceği konusunda hemfikirdir (Tablo 3). 

Saraybosna Parkı ağaç ve çiçeklerden oluşan bitki örtüsüyle standart düzeyde bir park gibi 

tasarlanmıştır. Ancak bu parkta hiçbir yer işareti veya özel özellik yoktur. Parkta iyi bir manzara su 

ögesinin dışında yoktur (Şekil 6). Kamusal açık alanda nesnelerin (kent mobilyası vb.) şekilleri ve 

dayanıklılığı açısından klasik bir tasarıma sahiptir. Ancak ankete katılanlar %60 düzeyinde parkın 

estetik niteliklere sahip olduğu ve olumlu duyusal deneyimler verebileceği düşüncesindedir (Tablo 3). 

  

Şekil 6: Saraybosna Parkı içerisinde yer alan su ögesi 

Kaynak: http://konya.com.tr/portfolio-item/saray-bosna-parki/ 

Tablo 3: Saraybosna Parkı’nın “keyif alma/yararlanma” göstergesi açısından değerlendirilmesi 

 Kamusal açık alan tasarımını başarılı bulma ve memnun olma durumu (%): 

(3) Keyif Alma/Yararlanma 

Göstergesi: 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Tarafsız Katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

(3.1) Ölçek 20 42 30 4 - 

(3.2) İklimin olumlu 

yönlerinden yararlanma fırsatları 
34 40 22 2 2 

(3.3) Estetik nitelikler ve olumlu 

duyusal deneyimleri 
30 30 32 4 4 

5. Sonuç 

Araştırma bulguları parkın mahalle içerisinde bir sistem dahilinde planlanması, ilişkili kentsel 

fonksiyonlara yakınlığı yönüyle başarılı olmasına rağmen, nesnel değerlendirmeler açısından ve 

kullanıcılar perspektifinden koruma, konfor ve yararlanma başlıkları altında yetersiz olduğu 

hususları ortaya koymaktadır. 

Saraybosna Parkı kentsel kaliteye ilişkin “koruma” göstergesi açısından nesnel bağlamda; trafik ve 

kazalar ile başkaları tarafından zararlara karşı korumalı iken yağmur ve kar vb. olumsuz hava 

koşullarında kısıtlı korunaklı alan varlığına bağlı hoş olmayan duyusal deneyimlere karşı korumalı 

değildir. Öznel değerlendirmeler ise kentsel kaliteye ilişkin “koruma” göstergesi açısından parkın 

korunaklı olduğuna işaret etmektedir.  
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Parkın komşuluğunda yer alan sosyo-kültürel tesis, okul, ticaret koridorları vb. alanı yerleşik halk 

kadar canlı tutan bir unsurdur. Bulunduğu stratejik konum gereği kullanıcı çeşitliliğine ve 

yoğunluğuna sahip olan parkın rekreasyonel düzenlenmesinde çiçek ve ağaçlardan oluşan bir peyzaj 

oturma birimi olarak kamelyalar ile desteklenmiştir. Alanda yer alan çocuk oyun alanı ile 1 adet 

açık spor alanı ise parkın hizmet ettiği nüfus düşünüldüğünde yetersiz kalmaktadır. Ayrıca alanda 

yollar sert zemin olarak düzenlenmiş olup yürüyüş amaçlı parkur bulunmamaktadır. Bahsedilen 

yetersizliklerle Saraybosna Parkı “rahatlık” göstergesi açısından iyileştirmelere ihtiyaç 

duymaktadır. Erişilebilirlik bağlamında alana bağlantılı yaya aksları alana ulaşımı 

kolaylaştırmaktadır. Kentsel kaliteye ilişkin “rahatlık” göstergesi açısından nesnel bağlamda 

Saraybosna Parkı, hareketliliği desteklemeyen yürüyüşe uygun olmayan park içi yolların varlığı, 

ayakta durma ve oyalanma seçeneklerinin kısıtlılığı, parktaki bankların sayıca sınırlı olmaları ve 

oturma seçeneklerinin bakılacak ilginç şeyler olacak şekilde yerleştirilmemiş olması ile oyun, 

egzersiz ve aktivite seçeneklerinin park içindeki dağılımının parkın etki alanındaki nüfus yoğunluğu 

göz önüne alındığında yetersiz ve çeşitsiz olması sorunlarını içermektedir. Ancak park 

kullanıcılarının öznel değerlendirmelerinde diğer beş rahatlık göstergesine kıyasla hareketlilik” en 

büyük yüzdeye sahip gösterge iken, parktaki oturma ve görme seçeneklerinin kısıtlı olması, parkın 

etrafındaki kullanımların yoğunluklarına bağlı parkta konuşma ve dinleme/işitme seçeneklerinin 

kısıtlanması en çok önemsenen sorunlardır. 

Saraybosna Parkı kentsel kaliteye ilişkin “keyif alma/yararlanma” göstergesi açısından nesnel 

bağlamda; parkta hiçbir yer işareti veya özel özelliğin bulunmaması, su ögesinin dışında iyi bir 

manzaranın olmaması ve su ögesinin parkın odağında kurgulanmamış olması sorunlarına rağmen 

parkın insan ölçeğine uygun olduğu gözlenmiştir. Park kullanıcılarının perspektifinden parkın 

“keyif alma/yararlanma” göstergesi açısından büyük ölçüde başarılı olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırma kapsamında sunulan nesnel ve öznel değerlendirmelerin bir arada değerlendirilmesi, 

parkın kullanıcılarını daha da memnun eden bir yapıya dönüştürülmesinde uygulayıcılara fayda 

sağlayacaktır. Ayrıca parkta iyileşen kalite göstergeleri kentlinin açık ve yeşil alandan, neticede 

yaşam kalitesinden memnuniyet düzeylerini arttırarak kentlilere de fayda sağlayacaktır.   
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Abstract 

Traditional textures are areas that bear the traces of the past and reflect cultural heritage. Due to 

the lack of use and protection, they change and deteriorate over time, either in building scale or as 

a whole. In the elimination of such problems, conservation plan is the most effective tool with its 

strategic decisions include "protecting original architectural structures, determining new 

construction conditions in harmony with the urban characteristics, determining the population that 

includes protection-use balance, functions, etc." However, despite the conservation-oriented 

planning studies some problems may be encountered that threaten the sustainability of the 

settlement such as, the loss of original values in traditional tissues, exceeding the carrying capacity, 

reduction in environmental quality, etc.  

Sille, located 8 km northwest of Konya city centre, is a neighbourhood with a population of 1.351 

(2019) in the Selçuklu district. The settlement has a deep-rooted history and cultural richness, 

unique architectural identity and urban texture, urban site status and the visual quality potential 

due to the presence of water (Sille dam and stream) it has been the subject of the conservation plan 

studies. Settlement has become a tourism focus for both domestic and foreign visitors with the plans 

prepared on the axis of preserving and using the traditional texture. This dynamism in the field of 

tourism has accelerated functional transformations throughout the texture; risks were faced with 

the loss of traditional features and settlement identity. 

In this study, it is aimed to explain the sustainability issues of traditional settlement conservation 

approaches in the example of Sille. In this framework, in terms of environmental quality, current 

conservation approaches in Sille are evaluated objectively based on observations, and subjectively 

with survey application from the perspective of residents and visitors. Research findings show that 

the survey participants are generally satisfied with the conservation studies in the settlement, but 

they are not exempt from the tourism activities in the region and the density of people and vehicles 

and functional transformation. Rapid functional transformation in the field can be considered as an 

important problem for the sustainability of the settlement’s original structure. 

Keywords: Traditional Settlement, Urban Quality, Conservation, Sille, Sustainability 

1. Giriş 

1.1. Geleneksel Yerleşmelerde Koruma Yaklaşımları ve Sürdürülebilirliğe İlişkin Sorunlar 

Geleneksel dokular geçmişin izlerini taşıyan, kültürel birikimleri yansıtan alanlar olup; kullanım ve 

koruma eksikliğinden kaynaklı olarak yapı ölçeğinde veya bütüncül olarak zaman içerisinde 

değişim, eskime gösterirler. Bu tür sorunlar karşısında geleneksel dokuların sürdürülebilirliğini 

sağlamada koruma amaçlı imar planları içerdikleri “özgün mimari yapıları koruma, kent 
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karakteristiği ile uyum içerisinde yeni yapılaşma koşullarını belirleme, koruma-kullanma dengesi 

içeren nüfusu belirleme, fonksiyonlar vb.” stratejik kararlar ile en etkili araç konumundadır. Ancak 

geleneksel dokularda koruma odaklı planlama çalışmalarına rağmen özgün değerlerin yitirilmesi, 

taşıma kapasitesinin aşılması, çevresel kalitede azalma vb. yerleşimin sürdürülebilirliğini tehdit 

eden birtakım sorunlarla karşılaşılabilmektedir. 

Geleneksel dokunun sürdürülebilir koruma anlayışına göre özgün işlevinde yaşatılabilmesi 

önemlidir (Özbudak ve Önal, 2019). Çoğu geleneksel yerleşmede karşılaşılan bir sorunsal 

geleneksel doku-yeni yapı gerilimidir. Yeni yapının doku ile uyum içinde, oraya ait olan ve 

dolayısıyla dokunun genel karakterini sürekli kılan veya geleneksel yapılardan ayrışan, 

yabancılaşan ve dokunun kimliğini kesintiye uğratan etkiler söz konusu olabilmektedir (Karatosun, 

2010). 

Bu sorunlardan hareketle geleneksel yerleşmelerde planlama ve tasarım süreci, tarihi, kültürel ve 

ekonomik sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için sosyokültürel faktörleri göz önünde bulunduran 

yaklaşımlar içermelidir (Özbudak ve Önal, 2019). Geleneksel dokuları koruyarak sürekliliğini 

sağlama ile yeniyi oraya ait kılma arasındaki gerilimde doğru sonuçlara ulaşmak dokunun özünü 

kavramakla mümkündür. Yeni tasarımlarda geleneksel yerleşimlerde mevcut olan biçim ya da 

malzemenin aynen tekrarı yerine, yerleşmenin mimari kimliğine ilişkin verilerin süzülerek, bugünü 

yansıtan yaratıcı yorumların gerekliliği açıktır. Bu yaklaşım geleneksel dokuların kimliğinin sürekli 

kılınmasında tutarlı bir yol olacaktır (Karatosun, 2010). 

Korunan geleneksel yerleşmelerde kırsal kalkınma amacıyla öngörülen turizm gelişimleri ise 

yerleşmelerin özgün doğal ve kültürel değerlerinden uzaklaşmaları ve ticarileşmeleri ile 

sonuçlanabilmektedir (Üzümcü ve ark., 2017). Nitekim Sille örnekleminde turizme ve kırsal 

turizme koruma kullanma ikileminde, eleştirel bir perspektiften bakan Üzümcü ve ark. (2017) 

yerleşmedeki turizm potansiyeli ve turizme açıldıktan sonra köyde yaşanan değişimler üzerine 

odaklanmışlardır.  Üzümcü ve ark. (2017) Sille’de artan kırsal turizm ile elde edilecek faydaların 

yanında birtakım olumsuzlukların da söz konusu olabileceğini ortaya koymuşlardır: (1) Sosyal ve 

kültürel planda yerli halkın tarım yörelerine özgü gelenek ve göreneklerinin kaybolması. (2) Yerli 

halk ile gelen yerli-yabancı turist kültürleri arasındaki etkileşim sonucu, yerli halktan turiste karşı 

aşırı olumsuz davranış şeklinin ortaya çıkabilmesi. (3) Hızlı ya da plansız kırsal turizm gelişimine 

bağlı tarımsal alanların azalması ya da tarımsal üretim yapan halkın turistik hizmet ya da ticarete 

yönelmesi. (4) Yörede kırsal turizm nedeniyle oluşan talep sebebiyle arazi ve gayri menkul 

fiyatlarında spekülatif artışların söz konusu olması, kiralama bedellerinin artışı. (5) Çiftçilerin tarım 

dışı gelir sağlamaya yönelmeleri. (6) Kırsal alanların aşırı ve yoğun kullanımına bağlı tarımsal 

alanlar, doğal ve kültürel sit alanlarının tahribi. (7) Kırsal turizmden sağlanan gelirin yöre halkı 

tarafından tarım dışı hatta o yöre dışında değerlendirilmesi, gelirin Sille dışına çıkması. (8) 

Sille’deki kırsal alanlara olan talebin artması sonucunda, aşırı kalabalık olması, çekiciliklerin 

azalması ve yerleşmenin sosyal, kültürel ve fiziki yapısının değişmesi, otantikliğini kaybetmesi. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal 

Bu çalışmanın ana materyalini Konya şehir merkezinin 8 km kuzeybatısında bulunan ve Selçuklu 

ilçesine bağlı 1.351 (2019, TUIK verileri) nüfuslu bir mahalle olan Sille oluşturmaktadır (Şekil 1). 

Sille, Konya’ya egemen olan Takkeli ve Karabuğa Dağları arasındaki Sille Vadisi’nde Sille 

Deresi’nin kıyısında kurulmuştur (Aklanoğlu ve Erdoğan, 2011). Sille, ortasında bir dere yatağı 

olan, günümüzde daha çok kuzey ve kısmen güney yamaçlarda yerleşik bir görünüm arz etmektedir. 

Doğu yönünde Konya çıkışı, batı yönünde ise Tatköy ve Sille Barajı çıkışı bulunmaktadır (Erdem 

ve ark., 2010). Vadinin yamaçlarına oyularak yapılan kaya evleri ve kaya kiliseleri Sille’deki ilk 

yerleşim alanlarını oluşturmaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle oldukça engebeli bir arazi üzerinde 

kurulmuş olup arazinin formu, Sille’de yerleşim karakteri üzerinde etkili olmuştur. Dik ve engebeli 
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arazi formuna bağlı yerleşmede yapılar, sokaklar ve mahalleler teraslar şeklinde oluşmuştur 

(Aklanoğlu ve Erdoğan, 2011).  

 

 

Şekil 1: Sille yerleşmesinin Konya kent merkezindeki konumunu gösterir Google Earth verisi 

Sille’nin kültürel potansiyeli: Sille doğal yapıları, mimarisi, kültürel geçmişi bulunduğu coğrafi 

yapısı ve tarihi ile bütünleşerek birçok medeniyetin sanatı, kültürü, mimari yapısı ve dil özelliklerini 

barındırmaktadır. Hristiyanlık dönemi, Selçuklu ve Osmanlılar gibi medeniyetlere ev sahibi olan 

Sille, o dönemin izlerini barındıran kilise ve manastırlar, camiler, köprüler, çeşmeler, han ve 

hamamlar, kale gibi günümüzde turistik değere sahip birçok yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Lozan 

Antlaşmasıyla beraber Müslümanların yerleşmesiyle Sille’de cami sayısında artış meydana 

gelmiştir ve bu camiler günümüzde varlığını devam ettirmektedir (Bilge ve Aktaş, 2019). 5000 

yıllık tarih içerisinde Rum, Selçuk ve Osmanlı başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği 

yapmış olan Sille’de bugüne kadar Müslim ve Gayr-i Müslim halkın bir arada yaşaması kültür 

çeşitliliğine neden olmuştur (Büyükşalvarcı ve ark., 2016). 

Sille zengin tarihi, farklı inanç ve kültürel yapıları, yöresel yemekleri, sanat hayatı, gelenek ve 

görenekleriyle ulusal ve uluslararası boyutlarda kültürel mozaik zenginliğini içinde barındıran bir 

kültür beldesidir (Bulut Solak, 2016). Kiliseleri, Cami ve Mescitleri, Hamamları, Çeşmeleri, Gevale 

(Kevele) Kalesi, Ak Camii, Çay Camii, Karataş Camii, Mezaryaka (Kayabaşı) Cami, Aya Elenıa 

(Başmelek Mıkhael) Müzesi, Ak Manastır, Su Mimarisi, Köprüler, Ak (Hacı Ali Ağa) Hamamı, 

Subaşı Hamamı, Koimesis Tes Panagias Kilisesi, Tepe Şapeli (Süt Kilisesi), Evleri, Mezarlıkları 

gibi yapılarıyla tarihi ve geçmişi oldukça fazla olan Sille, nostaljik ürün açısından oldukça zengin 

bir bölgeye ev sahipliği yapmaktadır (Bilge ve Aktaş, 2019) (Şekil 2). 

Sille 

Sille Barajı 
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Şekil 2: Sille’nin genel görünümü 

Kaynak: URL: https://yolcu360.com/blog/sille-koyu-gezi-rehberi-anadolunun-kalbine-bir-yolculuk-konya/ 

Sille’nin Koruma Amaçlı Planlama Süreci: Yerleşimin köklü bir tarihi ve kültürel zenginliği, 

kendine özgü mimari kimliği ve kentsel dokusu, kentsel sit durumu ve su varlığı (Sille barajı ve 

dere) nedeniyle içerdiği görsel kalite potansiyeli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu kapsamında Koruma Amaçlı İmar Planlarına (KAİP) konu edilmiştir. Konya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun (K.V.T.V.K.K.) 10.06.1995 gün ve 2292 sayılı kararı ile 

Sille Yerleşimindeki kültür varlıklarının tescil işlemi gerçekleşmiş, Sille yerleşiminde “Kentsel Sit 

Alanı” ilan edilmiş; 05.07.1995 gün ve 2299 sayılı karar ile de KAİP yapılıncaya kadar, Geçiş 
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Dönemi Yapılaşma Koşullarına uyulmasına karar verilmiş; Sille’nin ilk KAİP, Konya 

K.V.T.V.K.K.’nın 19.11.2001 gün ve 4328 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir (Öztürk, 

2007). Son olarak 22.05.2015 tarih 2798 sayılı karar ile tescillenen Sille Kentsel Sit Alanı Etkileme 

Geçiş Sahası’nı da kapsayan yeni bir KAİP 2016 yılında onaylanmıştır. 60 hektar büyüklüğündeki 

bir alanı kapsayan bu planda (Şekil 3) nüfusun 3.200’e yükselmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda gelişmesi öngörülen kentsel alanda Sille Koruma Amaçlı İmar Plan Açıklama 

Raporu’na (2015) göre Konut Alanları planlama alanının %24,6’sını, Ticaret Alanları %3,78’ini, 

Ticaret Turizm Alanları %1,22’sini, Park ve Rekreasyon alanları planlama alanının %16,03’ünü, 

mezarlık alanları %14,68’ini oluşturmuştur. Ayrıca bu plan ile (1) Alan içindeki sokak yapıları ve 

tescilli yapı bölgeleri korunmuş, yapı malzemesinde özellik taşıyan yapılara tescil önerisinde 

bulunulmuştur. Sille’nin siluetine aykırı yeni yapılaşmaların ortaya çıkmaması için yeni yapılacak 

yapılara yönelik kitlelerin ölçüleri, yükseklikleri, kullanılacak malzeme tipleri, renkleri, cephe ve 

elemanlarına ilişkin oranlar, yapıların alacağı kotlar belirlenmiştir. (2) Araç trafiğinin kent içinde 

olmaması sağlanmış, taşıyıcı olarak 10 m’lik yollar kullanılmış, konut sahiplerine ve ticaret 

sahiplerine yönelik kontrollü taşıt geçiş alanları düzenlenmiş, ulaşımın rahat sağlanabilmesi için 

çeperde otopark alanları planlanmıştır. (3) Planda Sille Deresi’nin her iki yanı, Hükûmet Caddesi 

ana yaya ulaşım aksları ile desteklenen Ticaret, Turizm, Kültürel Tesis Alanlarının yoğunlaştığı 

alanlar olarak planlamış; kentsel sit alanında ticaret dokusunun yoğun olarak yer aldığı Sille 

Deresi’nin iki yanı, Aya Elenia Kilisesi ile planda kentin girişinde planlanan Ticaret Turizm Alanı 

arasında kalan güzergâh planda ana yaya olarak gösterilmiştir. (4) Sosyal Tesis Alanı, Kültürel 

Tesis Alanı, İlköğretim Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve iki ayrı alanda Turizm Ticaret Alanı 

planlanmıştır. (5) Kent içerisinde mevcut durum kullanılarak park ve rekreasyon alanları 

önerilmiştir.  

 

Şekil 3: 2016 yılında onaylanan Sille Koruma Amaçlı İmar Planı verisi 

2016 yılında yapılan KAİP bir önceki KAİP ile karşılaştırıldığında bölgedeki park ve rekreasyon 

alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların olduğu, alandaki fonksiyonel kullanımın çeşitlenmesi 

için sosyo-kültürel tesislerin arttırıldığı ve ulaşımda daha rahat ve yürünebilir mekanlar sağlamak 

adına kontrollü araç geçişleri ve otoparklarla bütünlük sağlandığı gözlemlenmektedir. Alanda ayrıca 

artan turizm potansiyeli ile dere boyunca ticari fonksiyonların arttırıldığı, işlevsel dönüşümlerin 

öngörüldüğü gözlemlenmektedir.  

Sille Geleneksel Yerleşmesinde Gözlenen Sorunlar: Sille’de 1995 yılında başlayan kentsel 

koruma çabalarının düzenleyici çerçevesi olarak 2001 ve 2016 yıllarında geleneksel dokuyu koruma 

ve kullanma ekseninde hazırlanan KAİP’ler kapsamında yıpranan konut dokusunun restore edilmesi 

ve yenilenmesi, alanın turizm ve kültür çevresinde geliştirilmesi sağlanmıştır. Bu sürece bağlı 
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olarak yerleşim günümüzde hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için bir turizm odağı haline 

gelmiştir. Turizm alanındaki bu dinamizm, dokudaki işlevsel dönüşümleri hızlandırmış; geleneksel 

özelliklerin ve yerleşim kimliğinin kaybolması sorunu ile karşı karşıya kalınmıştır. Sille’de 

KAİP’in yeni yapılaşmaları özgün karakterle uyumlu biçimde yönlendirici hükümlerine rağmen 

alanda kat seviyeleri ve yapı cinsindeki farklılıklar bağlamında geleneksel dokuya aykırı 

yapılaşmalar mevcuttur. Ayrıca alanda harabe durumundaki yapılardan ve bakımsız durumdaki 

mağaralardan kaynaklı güvenlik sorunları bulunmaktadır (Şekil 4). Geleneksel dokularda işlevi 

değişen alanların (dere kenarındaki yoğun turizm ve ticaret alanları vb.) çeperinde yaşayan 

insanların ait olma hissi-saygınlık-güven durumu bağlamında bulundukları çevreye yabancılaştıkları 

da gözlenmekte ve halk tarafından dile getirilmektedir.  

  

Eskimiş/harabe bir konut örneği Özgün dokuya aykırı bir yapılaşma örneği 

Şekil 4: Sille geleneksel dokusunda köhneme ve özgün dokuya aykırı yapılaşma örnekleri (Muhammet Selahattin 

Oruç, 2019) 

2.2. Metot 

Bu çalışmada geleneksel dokularda koruma yaklaşımlarındaki sürdürülebilirlik sorunlarını Sille 

mahallesi örneğinde açıklamak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede çevresel kalite açısından Sille’deki 

mevcut koruma yaklaşımları gözlemlere dayalı olarak nesnel biçimde; yerleşik halk ve ziyaretçiler 

perspektifinden ise anket uygulaması ile öznel biçimde değerlendirilmiştir. 

Araştırmada Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 

Planlama Bölümü 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı lisans programında “Şehircilik Uygulamaları” 

dersi kapsamında hazırlanan “Geleneksel Dokularda Kaliteyi Arttıracak Planlama Yaklaşımları” 

isimli çalışmanın alan çalışması kapsamında uygulanan 75 adet anketten elde edilen veriler analiz 

edilmiştir.   

Sille yerleşmesinde koruma çalışmaları çevresinde oluşan kaliteyi ve alanın özgün özelliklerinin 

sürdürülebilirliğini ölçmek amacıyla hazırlanan ve 75 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket 

çalışmasında ilk olarak ankete katılanların demografik durumlarını ölçmeye yönelik genel sorular 

sorulmuştur. Bir sonraki bölümde Sille bölgesini hangi nedenlerle ziyaret ettiklerini ve bu bölgede 

daha fazla hangi amaçla bulunduklarını ölçmek için sorular yöneltilmiştir. Bunların devamında bu 

bölgede artan turizm faaliyetleri ile ortaya konulan imkânlardan memnuniyet durumunu ölçmek 

amacıyla sorular yönetilmiştir. Anketin son bölümünde ise Sille yerleşiminde yaşayanların yapılan 

uygulamalar sonucu şu anki durumdan memnuniyetini algılamak amacıyla sorular oluşturulmuştur.  

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

3.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Anket 75 kişiye uygulanmış olup katılımcıların demografik durumları yaş, cinsiyet, eğitim durumu 

ve meslek grupları bağlamında değerlendirilmiştir. Ankete katılım gösteren kişilerin %48’i 26-40 

yaş aralığında iken, %41,3’ü 14-25 yaş aralığındaki kişilerden oluşmaktadır. Ankete katılanların 
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%77,3’ü erkek iken, %22,7’si kadındır. Ankete katılanların çoğunluğunu (%96) üniversite 

mezunları ve halen üniversite öğrencisi olan kişiler oluşturmaktadır. Ankete katılım gösteren 

öğrenci çoğunluğuna bağlı olarak en ağırlıklı meslek grubunu öğrenciler (%34,7), ikincil olarak 

(%29,4) ise memurlar oluşturmaktadır (Şekil 5).  

 

Katılımcıların Yaş Oranları 

  

Katılımcıların Cinsiyet Oranları 

 

Katılımcıların Eğitim Durumları 

  

Katılımcıların Meslek Grupları 

Şekil 5: Katılımcıların demografik özellikleri 

3.2. Katılımcıların Sille Yerleşmesine Yönelik Alan Kullanım Değerlendirmeleri  

Ankete katılan kişilerin %86,7’si Sille bölgesinde gezi amaçlı bulunmaktadır. Katılımcıların 

%13,3’ü ise Sille’de ikamet etmektedir. Katılımcılar çoğunlukla (%65,7) isteğe bağlı ve yere 

bağımlı olmayan etkinlikleri (yürüyüş, parkta oturma, oyun, ziyaret vb. gerçekleştirmek amaçlı Sille 

ve çevresinde bulunmaktadır. Bu bölgede planlanmış etkinliklere katılım gösteren kişiler ise ikinci 

önem sırasındadır (%31,1). Ankete katılan kişiler Sille’de temel olarak 3 amaç doğrultusunda 

bulunmaktadırlar. Bunların çoğunluğunu (%44,5) tarihi yerleri ziyaret için giden kişiler 

oluşturmaktadır. Tarihi yerleri, %34,8 düzeyinde kafe alanları takip etmektedir. Alanda doğal 

güzelliği ile bir odak durumundaki Sille Barajı ise üçüncül yoğunlukta (%14,3) bir aktivite alanıdır 

(Şekil 6).   
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Katılımcıların Sille'de tercih ettiği aktiviteler Katılımcıların Sille'de tercih ettiği mekanlar 

Şekil 6: Katılımcıların Sille’deki aktivite mekanlarına ilişkin tercihleri 

Katılımcıların %74,7’si bu bölgeye hafta sonu boş vaktini değerlendirmek amacıyla gelmektedir. 

Hafta içi Sille’yi ziyaret edenler ise %25,4 düzeyindedir. Ankete katılan kişilerin %54,6’sı bu 

bölgeye nadiren gelmektedir. Katılımcıların %25’i ayda bir alana gelirken katılımcılar %11 

düzeyinde haftada en az bir kez alanda bulunmaktadır. Katılımcıların Sille’de bulunma süreleri 

alanın katılımcıların çoğunluğu (%90,6) tarafından 6 saate kadar süren aktiviteler için 

kullanıldığını, 2-3 saatlik aktivitelerin ise ağırlıkta olduğunu (%62,5) göstermiştir. Anket 

katılımcıları bu bölgeye büyük çoğunlukla yalnız gelmeyi tercih etmemektedir (%98,3). Grup 

olarak alanda bulunanlarda ise arkadaş çevresi %54,9 düzeyinde iken aile ile birlikte katılımlar 

%43,5 düzeyindedir (Şekil 7). 

  

Sille’de bulunma zamanları Sille'de bulunma sıklığı 

  

Sille’de bulunma süreleri Sille’de bulunma durumları 

Şekil 7: Katılımcıların Sille’de bulunma düzeyleri  
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Ankete katılanların %73,3’ü Sille’ye ulaşımını özel aracıyla sağlamaktadır. Diğer bir ulaşım türü ise 

%21,3 düzeyinde otobüstür. Otobüs tek toplu taşıma türüdür. Toplu taşıma türünün yetersiz kalması 

nedeniyle özel araç kullanımı fazlalık göstermektedir. Ankete katılanların çoğunluğunun erişim 

süreleri 15 ile 30 dakika arasında şekillenmektedir (%50,7). Otobüsle bu bölgeye ulaşım süresi ise 

30-45 dakikadır (Şekil 8). 

  

Sille'ye ulaşmada kullandıkları araçlar Sille'ye ulaşım süreleri 

Şekil 8: Katılımcıların Sille’ye ulaşım biçimleri 

Katılımcıların turizm amaçlı olarak genelde tarihi yerleri ziyaret (%53,3) ve yeme/içme (%42,7) 

aktivitelerini gerçekleştirmek için Sille yöresine geldikleri tespit edilmiştir. Yöresel ürünlerin 

satışının gerçekleştiği pazar alanları için alanda bulunanlar sadece %5,3 düzeyindedir (Şekil 9).  

 

*Katılımcılar birden fazla seçenek belirtmişlerdir. 

Şekil 9: Katılımcıların Sille'de bulunmada öncelikli amaçları 

Katılımcıların Sille yöresinde gelecekte iyileştirilmesini istedikleri alanlara yönelik görüşlerinde 

kültür, eğlence vb. faaliyetlerinin artması %64, yeme/içme mekanlarının düzenlenmesi %30,4 

düzeyinde en çok vurgulanan hususlardır. Bunların yanı sıra katılımcılar sırasıyla yöresel ürün satış 

alanlarının (%28), rekreasyon/spor alanlarının (%24) ve tarihi yerleri ziyaret olanaklarının (%22,7) 

iyileştirilmesini önermişlerdir (Şekil 10). 

 

*Katılımcılar birden fazla seçenek belirtmişlerdir. 

Şekil 10: Katılımcıların Sille'de iyileştirilmesi gereken alanlara ilişkin görüşleri 
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Katılımcıların Sille yöresinde düzenlenmesini istediği faaliyet alanları çoğunlukla yeşil alanlar 

(%44), insanlarla bir araya gelebilmeye yönelik alanlar (%44), güvenli yaya bölgeleri (%40), 

oturma-dinlenme alanları (%38,7), sosyal aktivite alanları (%34,7) ve geçici sergi alanlarıdır 

(%33,3). Bu alanların dışında talep edilen diğer alanlar yeme-içme, spor ve oyun alanlarıdır (Şekil 

11). 

 

*Katılımcılar birden fazla seçenek belirtmişlerdir. 

Şekil 11: Katılımcıların Sille yöresinde düzenlenmesini istediği faaliyet alanları 

Ankete katılanların Sille ve çevresinde gözlemledikleri sorunların başında yoğun araç trafiği ve 

yolların otopark olarak kullanılması (%48) yer almaktadır. Bu sorunu tarih bakımından önemli bir 

değere sahip bu yerleşmenin korunamaması düşüncesi (%46,7) takip etmektedir. Sosyal aktivite 

alanlarındaki seçeneklerin az olması (%38,7) ve yerli-yabancı turistlerce yeterince bilinmiyor/tercih 

edilmiyor olması (%36) sorunları alandaki diğer sorunlardır. Yörede yeşil alanların yetersizliği ise 

katılımcıların sadece %2,7’si tarafından ifade edilen bir sorun olmuştur (Şekil 12).  

Yöredeki sosyal alan yetersizliği, katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%51,3) tarafından bölgenin 

kullanımını etkileyen faktörler arasında değerlendirmiştir. Katılımcılar sosyal alan yeterliliğini 

%35,1 düzeyinde normal; %6,8 düzeyinde yetersiz olarak algılamışlardır.  

 

*Katılımcılar birden fazla seçenek belirtmişlerdir. 

Şekil 12: Sille ve çevresinde gözlenen sorunlar 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%80) Sille’ye değer katan en önemli etkenin yerleşmenin sahip 

olduğu kültürel miras olduğu görüşündedirler. Katılımcıların %48’i sahip olunan doğal koşulların 

bu bölgenin kalitesini arttırdığını vurgulamışlardır (Şekil 13). 
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*Katılımcılar birden fazla seçenek belirtmişlerdir. 

Şekil 13: Katılımcılara göre Sille ve çevresinin değerini/kalitesini arttıran unsurlar 

3.3. Katılımcıların Sille Yerleşmesinde Kentsel Koruma Yaklaşımlarına Yönelik 

Değerlendirmeleri  

Koruma çalışmalarının hangi kapsamda devam etmesi gerektiği sorusuna katılımcıların büyük 

çoğunluğu (%76) “binaların çevresindeki tarihi dokuyla bir bütün halinde korunması” gerektiği 

yanıtını vermişlerdir. Uluslararası düzeyde koruma literatüründe benimsenmiş olan bütüncül 

koruma stratejilerinin tarihi çevre kullanıcıları tarafından da desteklenmesi sevindiricidir. 

Katılımcılar bütüncül koruma yaklaşımlarına ilave olarak “binaların yapısal olarak korunmaları ve 

yeni işlevlerin (ticaret, atölye vb.) verilmesi” (%32) ve “binaların işlevsel olarak korunması” 

(%21,3) stratejilerini desteklemişlerdir. Dolayısıyla katılımcılar genel olarak tarihi çevrelerde 

bütüncül korumanın ve yapıların işlevlerinde değişikliğe gidilmemesinin gerekliliğini (%76) 

vurgulamışlardır (Şekil 14).  

 

*Katılımcılar birden fazla seçenek belirtmişlerdir. 

Şekil 14: Katılımcıların koruma çalışmalarına ilişkin kapsam önerileri 

Sille bölgesinin kalitesinin arttırılması adına kentsel tasarım uygulamasının gerekliliği 

sorulduğunda katılımcılar kentsel tasarımın kültürel mirasın korunmasında en önemli etken (%93,3) 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Katılımcılar Sille bölgesinde yapılan kentsel tasarım uygulamalarından %70,7 düzeyinde kısmen 

memnun, %10,7 düzeyinde memnun iken; %13,3 düzeyinde hiç memnun değillerdir (Şekil 15). 

Katılımcıların büyük bir kısmı (%72) Sille ve çevresinin oluşturulduğu dönemle kültürel 

bağlantılarının kısmen korunduğu görüşünde iken katılımcıların %17,3’ü bu özelliklerin hiç 

korunmadığı görüşündedirler. Alanda özgün özelliklerin sürdürüldüğünü düşünenler ise sadece 

%1,3 düzeyindedir (Şekil 16). Alanın kültürel öneminin farkındalığı konusunda katılımcılar sadece 

%1,3 düzeyinde “tamamen” değerlendirmesinde bulunurken %60 düzeyinde “kısmen” 

değerlendirmesinde bulunmuşlardır. 
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Katılımcıların tamamı “alanın sahip olduğu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için 

korunması gerektiği” görüşünü desteklemişlerdir. Bununla birlikte, ankete katılanlar %70,7 

düzeyinde bu bölgenin yeterince korunmadığını düşünmektedir. Bu görüşün, katılımcıların yine 

büyük bir kısmı tarafından bölgenin ait olduğu dönemin izlerini taşımaması değerlendirmeleri ile 

paralel olduğu görülmüştür. Bölgede kültürel miras koruma çalışmaları ise %12 düzeyinde yeterli 

bulunmuştur.  

  

Şekil 15: Sille kentsel tasarım memnuniyeti 
Şekil 16: Sille ve çevresinde özgün kültürel 

özelliklerin sürdürülebilirlik durumu 

Sille çevresinin daha çok kullanılması için kentsel tasarımın bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan 

katılımcılar bu çalışmalarda tarihi çevrenin tanıtılmasını (%61,3) ve kentsel mekânı canlı tutacak 

alanların varlığını (%41,3) daha çok önemsemişlerdir. Bu çalışmaları takiben insanların daha çok 

vakit geçirmelerini sağlayacak mekanların tasarlanması (%40) ile toplu taşıma öncelikli kullanım ve 

kabul edilebilir yürüyüş uzaklıklarının (%38,7) benimsenmesi istenmektedir (Şekil 17). 

 

*Katılımcılar birden fazla seçenek belirtmişlerdir. 

Şekil 17: Katılımcıların önemsedikleri kentsel tasarım özellikleri 

Bu değerlendirmelere ilave olarak katılımcılar bölgedeki ulaşım ağının planlamasını yanlış 

bulmuşlardır (%62,7). Sille çevresindeki parklar, yeşil alanlar %52 düzeyinde kısmen yeterli, %8 

düzeyinde yeterli görülmüştür. Ancak katılımcılar bu alanların %38 düzeyinde yetersiz olduğu 

görüşündedir. Katılımcılar bu bölgelerde terk edilmiş ve bakımsız mekanların (mağaralar vb.) 

halkın kullanımını azalttığını düşünerek güvenlik sorunu oluşturduğunu belirtmektedirler (%74,7). 

Katılımcılar Sille ve çevresinde yer alan kamu alanlarının yetersiz olduğunu dile getirmişlerdir 

(%65,2). Sille ve çevresinde yaşayan halk %70 düzeyinde birtakım sorunlarla karşı karşıya 

olduklarını dile getirmişlerdir. Başlıca sorunlar ise trafik yoğunluğu ve eve ulaşamama, mekanlara 

olan fazla ilgi nedeniyle bu alanları kullanamama, terkedilmiş yapılara bağlı kirlilik ve güvenlik 

olarak belirtilmiştir. Bu bölgede yaşayan halkın birtakım sorunlarla karşılaşmalarına rağmen turizm 

odaklı faaliyetlerden de büyük ölçüde memnun oldukları (%70) görülmektedir.  
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4. Sonuç 

Geleneksel dokularda koruma odaklı planlama çalışmalarına rağmen özgün değerlerin yitirilmesi, 

taşıma kapasitesinin aşılması, çevresel kalitede azalma vb. yerleşimin sürdürülebilirliğini tehdit 

eden birtakım sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde önem arz eden bir 

kültürel mozaiğe sahip Sille’de turizm alanındaki bu dinamizm, dokudaki işlevsel dönüşümleri 

hızlandırmış; geleneksel özelliklerin ve yerleşim kimliğinin kaybolması sorunu ile karşı karşıya 

kalınmıştır. Sille’de KAİP’in yeni yapılaşmaları özgün karakterle uyumlu biçimde yönlendirici 

hükümlerine rağmen alanda kat seviyeleri ve yapı cinsindeki farklılıklar bağlamında geleneksel 

dokuya aykırı yapılaşmalar mevcuttur. Ayrıca alanda harabe durumundaki yapılardan ve bakımsız 

durumdaki mağaralardan kaynaklı güvenlik sorunları bulunmaktadır. Geleneksel dokularda işlevi 

değişen alanların (dere kenarındaki yoğun turizm ve ticaret alanları vb.) çeperinde yaşayan 

insanların ait olma hissi-saygınlık-güven durumu bağlamında bulundukları çevreye yabancılaştıkları 

da gözlenmekte ve halk tarafından dile getirilmektedir. Araştırma kapsamında uygulanan anket 

bulguları ise özetle anket katılımcılarının yerleşmedeki koruma çalışmalarından genel olarak 

memnun olduklarını, ancak yöredeki turizme dönük kullanımlar ve buna bağlı insan ve taşıt 

yoğunluğu ile işlevsel dönüşümden memnun olmadıklarını göstermektedir. Katılımcılar Sille’de 

insanları bir araya getirebilecek çeşitli aktivite alanlarını ve güvenli yaya bölgelerini tercih etmişler; 

koruma çalışmalarının binaların çevresindeki tarihi dokuyla bir bütün halinde korunmasının 

gerektirdiğini vurgulamışlardır.  

Sille geleneksel yerleşmesinde karşılaşılan bu hızlı işlevsel dönüşüm sürecinde yöredeki doğal ve 

kültürel değerlerinin sürdürülebilir bir anlayışla korunması önemlidir. Özellikle koruma-kullanma 

dengesinin sağlanmasında alanın sahiplenmesinin önemli bir bileşen olduğundan hareketle yerel 

halkı alanda tutan, özgün kullanımları sürdüren kullanımların yer alması gerekmektedir. Geleneksel 

dokuların kimliğinin sürekli kılınmasında mimari ölçekte koruma yaklaşımlarında eski-yeni 

uyumunun yakalanması kadar halkın ekonomik düzeyini iyileştirmede bir çözüm olarak sunulan 

kırsal turizm etkinlikleri ile alanın gerek doğal ve fiziki özelliklerinin gerekse köklü kültürel 

birikimin yitirilmesine neden olabilecek uygulamalardan kaçınılması da önemlidir. Bu bağlamda 

yerleşmenin yerli nüfusunu alanda tutacak, değişen fonksiyonlarla yerel halkın da faydalanacağı 

düzenlemeler yapılmalıdır.  
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Abstract 

Steel composite columns; due to their composite properties, high strength, seismic and fire 

resistance,  ease of application, their usage in high-rise buildings is increasing. These steel 

embeded composite columns in frame systems of high-rise buildings are often used together with 

shear wall and core wall to carry lateral load resistance. The axial shortining of column effect is an 

important issue in the design and construction of high-rise buildings, especially in reinforced 

concrete and other composite building systems. Damage due to time-dependent shrinkage and 

creep deformation in the vertical components of the building causes ,the structural and non-

structural vertical components of the building to be axially shortened. Axial deformations can cause 

problems such as floor deflection in buildings, deterioration of non-structural elements such as 

cladding-facade elements. In addition, it may negatively affect the elevator guide rails and 

electrical and water installation systems.during the design phase, differential axial shortening 

estimates may differ from actual deformations due to material properties, loading conditions and 

uncertainties in environmental conditions. Various calculation methods are used to determine the 

vertical axial shortening of the building., while analyzing tall structure in traditional 

analysis(linear dynamic analysis) the gravity loads are applied after modeling the total structure. 

In actual practice the complete frames are constructed at various stages and the stability of frames 

varies in accordance with. The applied load assumed in tradional method will be unsuitable as per 

the actual construction practice. The frame should be analyzed at every construction stage 

considering the effect of variation of loads at each stage. This methodology is known as 

construction sequential analysis. Since time-dependent deformations due to shrinkage and creep 

are not taken into account in conventional method (linear daynamic analysis), the axial shortening 

of the vertical elements and the real behavior of the building cannot be determined. This study 

shows the realistic behavior axial deformation of steel embeded composite and concrete column 

with same steel and area ratio that occurse due to shirinkage ,creep and modulus of elastisity 

according to ACI 209r-92 code.we have extract that  axial deformation of steel embeded composite 

column with same stell ratio is less than concrete reinforcement column. 

Keywords: Steel Embedded Composite Columns, Creep, Shrinkage, Modulus of elasticity, 

composite 

1. Giriş 

Geçmişte uzun bir süre boyunca, çok katlı bir binanın çerçevesi, binaya uygulanan tüm yüklerin, 

monte edilmiş, tamamlanmış çerçeve yapısına uygulandığı varsayımıyla analiz edilmekteydi. 

Hareketli yük ve yanal yükler, tek aşamalı analiz olarak anında tamamlanan çerçeveye uygulanır 

(model1) [1] . Ancak pratik olarak her binanın çerçevesi bitmeden evvel sonraki çerçevenin tüm 
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yükleri bir önceki çerçeveye uygulanmaz bu yüzden fiili uygulamada ölü yükler, bina çerçevesi 

katlar halinde sırayla inşa edildiğinden ayrı aşamalarda uygulanır ve bu yönteme inşaat adımları 

dikkate alan analiz denilmektedir (model 2).  

Yüksek binaların evrensel olarak bir tanımı yoktur [2]. Yüksek bir binanın inşası sırasında, düşey 

elemanlar bir dizi yük artışına maruz kalacaktır. Her yük artışı, kolonların ve perde duvarların 

elastik olarak kısalmasına neden olur. Bu tür elemanların uzun vadede sünme ve büzülme 

kısalmasına yol açacaktır. Betonarme kolonların eksenel kısalma yöntemi ilk olarak Fintel ve Khan 

tarafından 1969 da tanıtıldı [3]. Ve bu yöntem ayrıca Ghosh tarafından 1996 da genişletilmiştir [4].  

Koutsoukis ve Beasley beton 1995 de elemanların elastik ve elastik olmayan zamana bağlı 

kısalmasını tahmin etmek için beton özellikleri hakkında olasılıklı bilgiler kullandı [5]. R. Pranay 

tarafından yapılan bir çalışmada betonarme binanın eksenel kısalmalarını dikkate alan ve tek 

aşamalı analizle incelenmiştir [6]. 

 

Şekil1: Model (1);Tek aşamalı analiz 
Şekil 2 : Model (2); İnşaat adımlarını dikkate alan 

analiz (R. Pranay) 

 

Di Wu, Wei Gao, Jinwen Feng ve Kai Luo,  kompozit binaların üzerinde yaptıkları, çalışmada; 

belirsiz sünme ve büzülme etkilerini göz önünde bulundurarak kompozit beton dolgulu çelik boru 

şeklindeki (CFST) elemanın, yapısal davranışını (binanın hem servis yeteneği hem de mukavemeti 

açısından) doğru bir şekilde belirlemek için yeni bir hesaplama yöntemi sunmaktadırlar[7].  

Bu çalışmanın amacı, aynı donatı oranına sahip, iki kolondan biri kompozit diğeri ise betonarme 

donatılı olarak kullandığında, kompozit kolonun binanın elastik ve plastik kısalmalarını daha fazla 

engelleyebildiğinin araştırılması için yapılmıştır. 

1.1. Kolonların Eksenel Kısalması 

Yüksek binaların yapımı, yüksek dayanımlı betonun icadıyla daha da yaygınlaştı. Nihai mukavemet 

tasarımının benimsenmesi ve geleneksel, yük taşıyan ağır duvar bölmelerinin hafif bölmelerle 

değiştirilmesi, modern yüksek binaların nispeten daha küçük kolonlarda önemli ölçüde daha büyük 

bir yük artışına neden olur. Bu tür kritik değişikliklerle yüksek binalardaki kolonlar, kısalmanın 

önemsiz sayılamayacağı bir konuma ulaşır, öz ağırlık ve diğer ölü yükler yapıya etki ettiğinde kolon 

içerisinde kalıcı, anlık bir kısalma meydana gelir ve sünme o noktadan itibaren başlar. Hareketli 

yükler nedeniyle kısalmanın bir kısmı geçicidir ve yük kaldırıldığında bir kısmı geri döner. 

Büzülme ise yüke bağlı değildir ve beton döküldükten sonra başlar. 

Betonarme ve çelik kompozit elemanlar, betonun davranışı nedeniyle ortam sıcaklığında uzun süreli 

deformasyonlara maruz kalırlar. Bir beton numune bir yüke maruz kaldığında, oluşan 

şekildeğiştirmeler hem anında hem de zamana bağlıdır. Herhangi bir t anında, çatlaksız, tek eksenli 

olarak yüklenmiş bir somut bir beton numunedeki toplam şekil değiştirme ε (t) denklem 1 de ile 

gösterilmektedir. 

𝛆(𝐭) = 𝛆𝐞(𝐭) + 𝛆𝐜𝐫(𝐭) + 𝛆𝐬𝐡(𝐭) (1) 

Burada  휀𝑒 (t), anlık şekil değiştirme, εcr (t) sünme şekil değiştirme ve  εsh (t) büzülme şekil 

değiştirmeyi gösterir. 
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1.2. Sünme Kısalması 

Beton sünmesi, sürekli yük altında yapının deformasyonu olarak tanımlanır. Temel olarak, beton 

üzerindeki uzun süreli basınç, kesitin şeklini değiştirebilir. Bu deformasyon genellikle kuvvetin 

uygulandığı yönde meydana gelir. Bir beton kolonun daha fazla kısalması veya bir kirişin 

deformasyonu gibi . Betonun sünmesi çok bileşenlere ayrılmaktadır ve beton numunesine en 

etkileyen elastik ve plastik sünme bileşenlerdir. Sünme deformasyonunun elastik kısmı, gecikmiş 

elastik şekildeğiştirme olarak adlandırılır ve 휀𝑑 (𝑡) ile gösterilir. Bir beton numunesi yük altında 

uzun bir süre sonra boşaltılırsa, geri kazanılabilecek sünme miktarı sırasıyla elastik basıncın % 40-

50'si kadardır (sünme basıncının toplamı % 10-20'si) . Gecikmiş elastik zorlanma sadece yük 

betonun numunesinin üzerinden kaldırdığında oluşmaktadır ve geri kalan tüm kısalmalar plastik 

olarak tanımlanıyor bu yüzden sünme şekil değiştirme plastik şekil değiştirme olarak tanımlanır [8]. 

Çoğu plastik karakterde olan sünme şekil değiştirme 휀𝑓 (𝑡) ile gösterilir. Sünme şekil değiştirme, 

denklem 2 ile gösterilir. 

𝜺𝒄(𝐭) = 𝜺𝒅(𝐭) + 𝜺𝒇(𝐭) (2) 

Herhangi bir beton elemanın sünmesi yükleme geçmişine bağlıdır. Araştırma sonucunda, yüklerin 

uygulanmasındaki herhangi bir gecikme ile betonun sünmesinin azaldığı bulunmuştur. Sünme, hem 

elemanın boyutlarına hem de kesitteki donatı yüzdesine göre değişir [9]. Donatı miktarı ne kadar 

yüksekse, gerilmenin betondan donatıya aktarılmasından dolayı elemanın sünme deformasyonu o 

kadar az olacaktır. 

Sünme zorlanması, sürekli gerilme tarafından üretilirken, büzülme zorlanması gerilmeden 

bağımsızdır. Bu deformasyonların gelişimi zamana bağlı olarak şekil (3)'te gösterilmektedir. 

 

Şekil (3- 4): Uygulanan gerilme ile sürekli yük altında beton zorlanma bileşenleri (Gilbert and Ranzi 2010)  

1.3. Büzülme Kısalması 

Betonun büzülmesi, yüksüz ve serbest bir beton numunesinde sabit sıcaklıkta ölçülen zamana bağlı 

şekil değiştirme olarak tanımlanır Beton yüzeyinden nemin buharlaşması sonucu büzülme meydana 

geldiğinden, elemanın yüzey alanı arttıkça büzülme miktarı artar. Bir elemanın atmosfere açık 

yüzey alanının toplam alana oranı daha fazla olunca o elemanlarda büzülme kısalması daha 

yüksektir. Çevreleyen ortamdaki bağıl nemin daha düşük olması, olası kaynaklardan suyu 

emdiğinden, bu tür alanlardaki beton daha fazla büzülmeye meyillidir. Sünmeye benzer şekilde, bir 

beton elemandaki donatı oranı fazlalaşınca büzülme miktarını azaltacaktır. 

1.4. Elastik Kısalma 

Elastik kısalma, herhangi bir ölü veya canlı yük nedeniyle bir elemanda meydana gelen anlık 

kısalmaya denilir. Eksenel olarak yüklenmiş herhangi bir eleman, içerdiği malzemeye, o 
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malzemenin özelliklerine ve elemanın boyutlarına bağlıdır. Eksenel olarak yüklenmiş herhangi bir 

eleman üzerinde en azından çok küçük bir miktarda kısalma oluşur. Kolonlar yukarıdaki 

nedenlerden herhangi biri nedeniyle kabul edilemez kısalmalara uğrarsa yapılar. Bir kolonun veya 

duvarın mutlak kısalma miktarı, yani döküldüğü andan itibaren meydana gelen kısalma, yapının 

yapısal olmayan unsurlarını doğrudan etkileyecektir. Asansörlerin hatalı çalışması, boru hatlarının 

deformasyonu veya hasar görmesi, iç duvarların ve kaplamaların çatlaması ve diğer birçok hizmet 

sorunu, kolonların mutlak kısalması nedeniyle binada ortaya çıkabilir. Bitişik dikey elemanlar 

genellikle farklı enine kesit alanları, farklı donatı yüzdeleri gibi farklı özelliklere sahip olduğundan 

ve farklı yaşlarda farklı şekilde yüklendiğinden, bir kolonun diğerine göre kısalmasının önlenmesi 

mümkün değildir. Bu nedenle, yatay elemanlar orijinal yatay konumlarından eğilebilir ve 

tasarlandıklarından ve taşımaları beklendiklerinden kesme ve momentte değişikliklere maruz 

kalırlar. İlk aşamada gerekli önlemler alınmazsa, yapı bazı yapısal sorunlara sahip olabilir ve hizmet 

verebilirliğe istenmeyen kayıplara yol açabilir. Bu durum şekil 5 de göstermektedir. 

 

Şekil 4. Diferansiyel eksenel kısalması nedeniyle duvar panelinin bozulması (Fintel ve ark. 1987) 

Ani şekil değiştirme veya elastik şekil değiştirme her hangi bir (t) ani zamanında aşağıdaki denklem 

(3) ile göstermektedir. 

𝜺𝟎 =
𝛔(𝐭)

𝐄𝐜(𝐭)
 (3) 

Bu denklemde σ(t ) bir beton numunesine uygulanan stres ve (Ec) betonarmenin elastisite 

modülünü (secant modülü) gösterir. Denklemde elastisite modülünün (Ec) değeri zamanla artar. Ec 

ayrıca stresin uygulama oranına da bağlıdır ve yükleme hızı arttıkça artar. Betonarme elastisite 

modülünün zamanla değişimi ve birçok yönetmelikte de yer alan Pauw tarafından denklem 4 ile 

sunulmuştur [10]. 

𝐄𝐜(𝐭) = 𝛒𝟏.𝟓 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟑 × √𝐟𝐜(𝐭)  (𝑀𝑃𝑎) (4) 

2. Yöntem 

Çalışma kapsamında  binanın gerçek davranışı belirlemek için yapısal analiz, inşaat adımlarını 

dikkate alan analiz ve sünme ,büzülme gibi zamana bağlı analizi dikkate alınmıştır. Çalışma 

kapsamında, ofis olarak kullanılması planlanan 15 katlı çelik gömme ve betonarme kolonlu binalar 

göz önüne alınmıştır. Binanın inşa edileceği yeri İstanbul, Kadıköy ilçesi, Caddebostan semtinde 

yer almaktadır ve binanın Spektral ivme değerleri elde edilmesi için yapının inşa edileceği yeri, 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

246 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

konum koordinatları, deprem yer hareket seviyeleri ve yerel zemin sınıfları, Türkiye deprem 

tehlikesi haritaları interaktif web uygulaması https://tdth.afad.gov.tr/ bağlantı adresi vesilesiyle 

bulunmaktadır. Hesaplamalar TS 500, TBDY 2018 ve ÇYTHYDE (Çelik Yapıların Tasarım, Hesap 

ve Yapımına Dair Esaslar 2018) yönetmelikleri esas alınarak yapılmıştır ve sistem elemanları 

boyutlandırılmıştır [11] [12].  Modellerden, birisi betonarme diğeri ise kolonları aynı alanda ve aynı 

çelik oranına sahip kompozit kolonlar kullanıldı. Kompozit ve betonarme kolonların eksenel 

kısalmaları bulunması için ETABS 18.1.1 yazılımı ile hazırlanan bir hesap modeli kullanmaktadır 

[13]. Ayrıca, sünme ve büzülme gibi zamana bağlı etkilerin betonarme yüksek bina davranışı 

üzerine olan etkileri ACI 209R-92 yönetmeliği kullanılarak araştırılmıştır [14]. Tablo 1 binaların 

genel özellikleri göstermektedir.  

Tablo 1. Binanın genel özellikleri 

No Bina özellikleri Miktarlar 

1 Binanın yeri 
İstanbul 

Kadıköy 

2 Deprem yer hareketi DD-2 

3 Kısa periyot harita spektral ivme katsayısı SS = 1.005 

4 1.0 saniye periyot için harita spektral ivme katsayısı S1 = 0.273 

5 Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz] SDS =1.1035 

6 1.0 saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz] SD1 = 0.5607 

7 Yerel zemin sınıfı ZD 

8 Döşeme kalınlığı 22 cm 

9 Bina Önem Katsayısı 1 

10 Çelik donatı olarak kullanılan betonarme kolonda (1-8.katlarda) 70x70𝑐𝑚2 

11 Çelik donatı olarak kullanılan betonarme kolonda (9-15.katlarda) 60x60 𝑐𝑚2 

12 Yapısal çelik çekirdek donatı olarak kullanılan kompozit kolonunda HE240A (1-8) 70x70𝑐𝑚2 

13 Yapısal çelik çekirdek çelik donatı olarak kullanılan kompozit kolonunda IPE 300 (9-15) 60x60 𝑐𝑚2 

14 Kiriş (1-9.katlarda) 60x60 𝑐𝑚2 

15 Kiriş (10-15. katlarda) 50x60 𝑐𝑚2 

16 Bina toplam yüksekliği 53 m 

17 Kat yüksekliği 
1.kat=4m 

2-15kat=3.5m 

 

Binanın toplam yüksekliği 53 m Yapı planda, X ve Y doğrultularında 4 akstan oluşmaktadır.   X ve 

Y doğrultusunda akstan aksa uzunluk 16 metredir. Zemin kat kolonları, ± 0.00 kotunda temele 

ankastre olarak mesnetlendiği göz önünde tutulacaktır. Yapıda kullanılacak taşıyıcı elamanlar için 

C40/50 sınıfı beton, A615Gr60 sınıfı yapısal çelik ve donatı çeliği kullanılmıştır. Döşemelere 

etkiyen düşey yükler aşağıda Tablo 2 ile verilmiştir. 

Tablo 2: . Döşemelere ve duvarlara etkiyen yük 

 

No Çatı döşemesi yükü Normal kat döşeme yükü 
Dış duvar 

yükü 

İç duvar 

yükü 

1 
Çatı kaplamasi 

+ izolasyon 
1.50 kN/m2 Kaplama 1.00 kN/m2 3.00 kN/m2 1.00 kN/m2 

2 
Asma tavan + 

tesisat 
0.50 kN/m2 

Asma tavan + 

tesisat 
0.50 kN/m2   

3 Sabit yük g 7.50 kN/m2 Sabit yük g    

4 Hareketli yük q 2.00 kN/m2 Hareketli yük q    

5 Kar yükü qr 0.75 kN/m2     
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3. Analiz için Sonlu Eleman Modeli 

Kolonun eksenel kısalması incelenebilmesi için iki sonlu kompozit ve betonarme eleman modeli 

hazırlanmıştır. Hazırlanan bu modellerden A1 kolonunda deformasyonların göstermesi için 

kullanıldı(Şekil 6-9). 

  

Şekil 6: Betonarme binanın planı Şekil 7: Betonarme binanın üç boyutlu görünüşü 

 
 

Şekil 8. Kompozit kolonlu binanın planı Şekil 9. Kompozit kolonlu binanın üç boyutlu 

görünüşü 

Yapısal çelik ve betonarmenin birlikte kullanılması ile oluşturulan kolon enkesitine kompozit ya da 

karma kolon denilir. Karma kolonlar iki bölümde ayrılmaktadır. Beton dolgulu kompozit kolon ve 

çelik gömme kompozit kolon. Modellemelerde kullanılan i 60 x60 cm  ve 70 x 70 kesitindeki 

betonarme ve kompozit kolonların en kesiti Şekil 10-11 de verilmiştir. 
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(70cmx70cm)Betonarme 

Donatı miktarı 20 ∅ 25 

 
(60cmx60cm) 

Betonarme Donatı 

miktarı 14 ∅ 25 

 
(70x70) Kompozit kolon 

HE240 +4∅ 26 

 
(60x60) Kompozit kolon 

IPE300+5∅ 18+1∅14 

Şekil10:   Betonarme kolonların en kesiti Şekil 11: Kompozit kolonların enkesiti 

4. Bulgular  

Kompozit ve betonarme kolonların eksenel kısalmaları bulunması için hazırlanan modeller için 

Doğrusal Dinamik Analiz ve İnşaat Adımlarını Dikkate Alan Analiz uygulanmıştır. Analizler 

sonucunda her iki modele aitA1 kolonuna ait Kat yeri-Kolon Eksenel Kısalması karşılaştırmalı 

olarak Şekil 12-13 ‘te verilmiştir. 

  

Şekil 12: Doğrusal dinamik analizinde elastik 

deformasyon(kolon eksenel kısalması) 

Şekil 13. İnşaat adımları dikkate alan analizinde 

elastik deformasyon 

Doğrusal dinamik analizinde betonarme kolonların maksimum eksenel kısalmalar binanın 

15.katında 8.586 (mm) olarak belirlenmiştir. Kompozit kolonların maksimum eksenel kısalması ise 

15. katında 6.286 (mm) olur bu sonuçla betonarme kolonların eksenel kısalmalarının kompozit 

kolonların eksenel kısalmalarından 1.36 kat daha fazla olduğu görülmektedir.  

İnşaat adımları dikkate alan analizinde maksimum eksenel kısalmalar 9. Katında meydana 

gelmektedir. Betonarme kolonların maksimum eksenel kısalmalar 4.053 (mm) kompozit kolonlar 

ise 2.965 (mm) meydana gelmektedir. Bu sonuçla, inşaat adımlarını dikkate alan analizde 

betonarme kolonların eksenel kısalmaları, kompozit kolonların eksenel kısalmalardan 1.36 kat daha 

fazla olduğu belirlenmiştir. Bu analizler sonucunda kompozit kolonun eksenel deformasyon 

betonarme kolondan az olduğu görülmüştür. 
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Kompozit ve betonarme kolonların eksenel kısalmaları bulunması için hazırlanan modeller için 

İnşaat Adımlarını ve Sünmenin Zamana Bağlı Etkilerini Dikkate Alan Analiz  ve İnşaat Adımlarını 

ve Büzülmenin Zamana Bağlı Etkilerini Dikkate Alan Analiz  uygulanmıştır. Analizler sonucunda 

her iki modele aitA1 kolonuna ait Kat yeri-Kolon Eksenel Kısalması karşılaştırmalı olarak Şekil 14-

15 ‘te verilmiştir. 

 
 

Şekil 14: İnşaat adımları ve sünmenin zamana bağlı 

etkilerini dikkate alan analizde plastik deformasyon 

grafiği 

Şekil 15: İnşaat adımları ve büzülmenin zamana 

bağlı etkilerini dikkate alan analizde plastik 

deformasyon grafiği 

İnşaat adımlarını ve sünmenin zamana bağlı etkilerini dikkate alan analiz sonuçları incelendiğinde, 

maksimum eksenel kısalmaların binanın 9.katında meydana geldiği görülmüştür. Kompozit kolonun 

maksimum eksenel deformasyonu sünme ve inşaat adımları dikkate alan analizinde 4.72 (mm) 

betonarme kolonda ise 6.155(mm) olarak meydana gelmiştir. Bu sonuçla, sünme nedeniyle 

meydana gelen deformasyonlar kompozit kolonlarda 1.755 (mm) ve betonarme kolonlarda 2.102 

(mm)  olarak belirlenmiştir. Betonarme kolonlarda meydana gelen maksimum deformasyonlar 

kompozit kolonlardan % 23.30 oranında daha fazla olduğu görülmüştür. 

İnşaat adımlarını ve büzülmenin zamana bağlı etkilerini dikkate alan analiz sonuçları 

incelendiğinde, Büzülme etkisi altında kompozit kolonlarda 5.871(mm) ve betonarme de 6.578 

(mm) eksenel plastik deformasyon(eksenel kısalma) bulunmuştur. Bu sonuçla, büzülme nedeniyle 

ortaya çıkan kompozit ve betonarme kolonlarda maksimum deformasyonlar sırayla 2.906(mm) ve 

2.52(mm) olarak elde edilmiştir.. Betonarme kolonlarda meydana gelen maksimum deformasyonlar 

kompozit kolonlardan 1.12 kat daha fazla olduğu görülmüştür. 

Sünme ve büzülme parametreleri zamana bağlı parametrelerdir. Zaman ilerledikçe binanın eksenel 

deformasyonları da artar. Bir katın inşa süresi bir hafta olması durumu(toplam 15 hafta) diğeri ise 

bir katın inşa süresi bir ay olması durumu(toplam 15 ay) ile karşılaştırmaktadır. İnşaat adımlarını 

sünme ve büzülme zamana bağlı katların bir haftalık inşa süresi etkilerini ve katların bir aylık inşa 

süresi etkilerini dikkate alan analizinde kompozit ve betonarme kolonun plastik eksenel 

deformasyonların şekil 16 ve 17 te incelenmiştir. Bu analizlerde elde edilen sonuçlar 

karşılaştırıldığında kompozit kolonun plastik eksenel deformasyonun betonarme kolondan az 

olduğunu göstermektedir 
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Şekil 16: İnşa süresi bir hafta olan kolonlar Şekil 17: İnşa süresi bir ay olan kolonlar 

Bir ay inşa süresi olan bina kolonun maksimum eksenel kısalmalar inşaat adımlarına sünme ve 

büzülmenin zamana bağlı etkilerini dikkate alan analiz sonuçları incelendiğinde, betonarme kolonda 

8.921(mm) ve kompozit kolonunda 7.713 (mm) eksenel kısalma(plastik deformasyon) meydana 

gelmiştir. Bir hafta inşa süresi olan binada ise sırayla  8.68(mm) ve 7.626(mm)  göstermektedir. 

Son olarak, doğrusal dinamik analiz, inşaat adımlarına dikkate alan analiz ve inşaat adımlarına 

sünme ve büzülme zamana bağlı etkilerini dikkate alan analizlerde A1 kolunun eksenel kısalmaları, 

hem betonarme hem de kompozit kolunun üzerinde aynı grafik üzerinde incelenmiştir(Şekil 18-19). 

Elde edilen tüm sonuçlar karşılaştırıldığında taşıyıcı kolon elemanlar tasarlandığında eksenel 

kısalmanın daha düşük olması istendiğinde betonarme kolonlar yerine kompozit kolonların 

kullanılması daha uygun olacaktır. 
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Şekil 18. Kompozit kolonlar için her üç analiz 

sonuçlarının karşılaştırılması grafiği 

Şekil 19. Betonarme kolonlar için her üç analiz 

sonuçlarının karşılaştırılması grafiği 

5. Sonuç  

Bu çalışmada, çelik gömme ve betonarme kolonlu kullanım amacı ofis olan 15 katlı bir binanın 

elastik ve plastik  eksenel kısalmaları incelenmiştir. Bu kısalmalar ölü yükler ve binanın öz  ağırlık 

yükleri altında hesaplanmıştır. Günümüzde aktif olarak kullanılan birçok yapısal analizlerde 

(doğrusal dinamik ) binanın elastik ve plastik eksenel kısalmaları gerçek olarak yansıtılmamaktadır. 

Sünme ve büzülme gibi zamana bağlı parametreler yapısal analizlerde yer verilmemektedir.  

İnşaat adımları dikkate alan analizlerde kolonların maksimum eksenel kısalmalar binanın 9.katında 

ve yapısal dinamik analizde ise yapının 15.katında meydana gelmiştir. Zamana bağlı parametreleri 

dikkate almadan maksimum eksenel kısalmaları, doğrusal dinamik analizinde inaşat adımları 

dikkate alan analizinde betonarme ve kompozit kolonunda sırayla 2.118 ve 2.12 oranda fazla 

göstermektedir.  

Eksenel kısalmaları betonun sünme ve büzülmesi dikkate almadan yapısal dinamik analizden daha 

az göstermektedir. Çünkü yapısal analizlerde her binanın deformasyonları bir önceki binanın 

deformasyonları göz önüne alınmamaktadır. Doğrusal dinamik analizde betonarme ve kompozit 

kolonlarda maksimum eksenel kısalmalar sırayla 8.586 (mm)  ve  6.286 (mm) meydana gelmiştir. 

Ancak inşaat adımları dikkate alan analizde sünme ve büzülmenin zamana bağlı parametreleri bir 

ay inşa süresi olan binada dikkate alınca binanın 9.katında meydana gelen maksimum eksenel 

kısalmalar 8.929(mm)  ve 7.713(mm)  olarak belirlenmiştir. 

Sünmenin deformasyonları betonarme kolonlarında kompozit kolonlardan fazla meydana gelir ve 

büzülmenin deformasyonları kompozit kolonlarda betonarme kolonlarından daha fazla bir oranda 

meydana gelir. 

Sonuç olarak aynı oranda çelik bulunan çelik gömme kompozit kolonun elastik ve plastik eksenel 

kısalmaları her analizlerde betonarme kolonundan daha az olduğu belirlenmiştir. 
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Abstract 

Today, concrete is a building material that is produced and used in large quantities. Likewise, steel 

is a material that is widely produced and used. Many by-products are formed during steel 

production. The use of these value added by-products as additives in the concrete industry is very 

valuable in terms of economic and environmental sustainability. In this study, it was aimed to 

recycle the by-products, expose in iron and steel factories operating in Iskenderun region, in 

concrete production and technology by using them instead of aggregate and cement in concrete. 

Instead of aggregates, 25%, 50% and 100% fine-coarse electric arc furnace slag; the black mill 

scale and the red mill scale were changed from 10% to 20% by volume.Flue dust and blast furnace 

slag were replaced by 10%, 20% and 30% by weight instead of cement. Concrete cube samples of 

10 × 10 × 10 cm3 were produced at the specified mixture conditions. 7-day and 28-day compressive 

strength tests were carried out on cube samples. Concrete samples were exposed to high 

temperatures (250 ºC, 500 ºC, 750 ºC) for 2 hours and their compressive strength was determined. 

The experimental results showed that the recycled materials can be used instead of concrete and 

aggregate in certain proportions. 

Keywords: Blast Furnace Slag, Chimney Powder, Electric Arc Furnace Slag, Mill Scale 

1. Giriş 

Uzun yıllardır ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan yapı malzemesi betondur. Hızla artan 

nüfusun barınma ihtiyacına uygun karşılık vermesi, estetik yapılarda kullanım kolaylığı sağlaması, 

dayanıklı, ekonomik ve sürdürülebilir olması betonun tercih edilme sebeplerindendir. Kara 

yollarından deniz altı tünellerine, köprülerden gökdelenlere kadar pek çok farklı alanda, çeşitli 

amaçlarla betondan yararlanılmaktadır. Bu nedenlerle çok geniş bir kullanım alanı edinen beton, 

sudan sonra dünyada en fazla tüketilen malzeme hâline gelmiştir. Uygarlıkların tarihinde önemli bir 

yeri olan betonun gelişim yolculuğu hâlen sürmektedir. Üniversiteler, laboratuvarlar, sektörel 

kuruluş ve enstitülerde çimento ve hazır betonun niteliklerini geliştirmeye yönelik araştırmalar 

aralıksız devam etmektedir. Bu doğrultuda betonun performansı her geçen gün daha da 

yükselmektedir. Beton, yeni betona veya başka uygulamalara tamamen geri dönüştürülebilir. 

“Döngüsel ekonomi” kavramında bu çok önemlidir. Ham madde olarak sadece işlenmemiş 

malzemeler kullanılmaz, aynı zamanda geri dönüşümlü agregalar ve geri dönüştürülmüş su da 

kullanılabilir. 
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Günümüz dünyasında artan nüfus dolayısıyla tüketimin bu denli artışı yaşanabilir dünya için tehlike 

arz etmektedir. Bu bağlamda birçok alanda geri dönüşüm çok büyük önem kazanmıştır. En çok 

kullanılan yapı malzemesi beton olduğundan betonda geri dönüşüm üzerine çalışmalar son yıllarda 

yoğunlaşmıştır. 

Aynı zamanda ülkemizde, demir-çelik sektörü bir çok  sanayi koluna hammadde sağlaması 

açısından ülke ekonomisi ve sanayileşmede öncü sektörler arasında yer almaktadır.  26 milyon ton 

yıllık üretimi ile  gelişmekte olan ülkeler arasında öncü  role sahip olan Türk demir çelik sektörü, 

aynı zamanda, üretim faaliyetleri sonucu  yüksek  miktarlarda atık ürün (cüruf) oluşması nedeniyle 

ülkemizdeki en büyük atık üreticisi sektörler arasında yer almaktadır (Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası: Mayıs 2018). Demir-çelik sektörü faaliyetleri sonucu oluşan cürufun bir kısmı granüle 

cüruf olarak çimento sanayinde değerlendiriliyor. Ancak geri kazanımı gerçekleştirilemeyen 

cüruflar çevre sorunu oluşturmanın yanı sıra, oluşturulması gereken depolama  alanlarının 

büyüklüğü nedeniyle ortaya çıkan maliyetler, depolama seçeneğini ekonomik olmaktan çıkarıyor. 

Bu nedenle bu yan ürünlerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla birçok bilimsel araştırma 

yapılmaktadır. Erdoğan Özbay ve arkadaşları (2011) öğütülmüş granül yüksek fırın cürufu 

(GGBFS) içeren ve içermeyen kauçuklaştırılmış betonların basınç dayanımı, aşınma direnci ve 

enerji yutma kapasitesini belirlemek için deneysel bir program yürütmüştür[1]. Murat Öztürk ve 

arkadaşları (2020), çalışmalarında demir çelik endüstrisi atık tufalleri (tufal-I, tufal-II) de dahil 

olmak üzere harçların elektromanyetik özelliklerinin atık problemlerinin çözümüne katkı sağlamaya 

etkisi hakkında ayrıntılı araştırma yapmışlardır [2]. Tae-Hyun Ha ve arkadaşları (2007), 

çalışmalarında mineral katkıların, yani uçucu külün (FA) çeliğin harç ve betondaki korozyon 

performansına etkisini araştırmış ve sodyum klorür çözeltilerinde bazı hızlandırılmış kısa vadeli 

teknikler ile değerlendirmiştir [3]. Bu araştırmalara göre yan ürünler; inşaat sektöründe, demiryolu 

balastı, beton agregası, çimento sanayi, briket ve tuğla yapımı, cüruf yünü, prefabrik eleman ve blok 

yapımı, dolgu malzemesi, yol-temel ve alt temel malzemesi olarak geniş bir alanda 

kullanılabilmektedir. 

Bu çalışmada doğal kaynak problemini çözmek, enerji tasarrufu sağlamak ve atık ürünlerin 

depolama sorununa çözüm üretebilmek amacıyla agrega yerine ince-kaba elektrik ark ocağı cürufu, 

%25, %50, %100 oranlarında; siyah tufal ve kırmızı tufal ise %10, %20 oranlarında hacimce 

değişim yapılarak; çimento yerine ise baca tozu ve yüksek fırın cürufu %10, %20, %30 oranlarında 

ağırlıkça değişim yapılarak farklı karışımlar tasarlanmıştır. Belirtilen oranlarda 10×10×10 cm 

boyutlarında beton küp numuneler üretilmiştir. Üretilen betonların 7 günlük ve 28 günlük basınç 

deneyleri yapılmıştır. 28 günlük beton numuneler yüksek sıcaklığa  (250 ºC, 500 ºC, 750 ºC) 2 saat 

boyunca maruz bırakılarak basınç dayanımları belirlenmiştir.  

2. Materyal-Metod 

2.1. Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri 

2.1.1. Çimento 

Bu çalışmada Oyak Çimento tarafından üretilen Portland çimentosu (CEMІ-42,5 R) kullanılmıştır. 

Çimentoya ait fiziksel özellikler Tablo 1’de verilmiştir 

Tablo 1: Çimento’ya ait fiziksel özellikler 

Özgül ağırlık (gr/cm3) 3,14 

Özgül yüzey (cm2/gr) 3700 

2.1.2. Agrega 

Çalışmada İskenderun’da bulunan taş ocaklarından elde edilen kireçtaşı orijinli agrega 

kullanılmıştır. Çalışmada 0-4 mm ve 4-12 mm boyutlarında agrega kullanılmıştır. 0-4 mm 

agreganın yoğunluğu 2,65 gr/cm3’tür. 4-12 mm agreganın yoğunluğu ise 2,67’dir. Karışımlarda 0-4 

mm agrega %60, 4-12 mm agrega ise %40 oranında kullanılmıştır. 
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2.1.3. Su 

Bu çalışmada karışım ve kür suyu olarak İskenderun şebeke suyu kullanılmıştır. 

2.1.4. EAF Cürufu 

EAF cürufu çelik üretimi sürecinde açığa çıkan yan ürünlerden biridir. EAF cürufu’ nun beton 

üretiminde kullanımı hem ekonomik açıdan hem de ekolojik sürdürülebilirlik açısından 

önemlidir.Bu çalışmada İskenderun Kılıçlar A.Ş.’de üretilen,  özgül ağırlığı 3,5  gr/ cm³ olan 0-4 

mm ve 4-12 mm boyutlarındaki EAF cürufu agrega yerine hacimce değişiklik yapılarak 

kullanılmıştır. EAF cürufuna ait kimyasal özellikler Tablo 2‘de verilmiştir. 

Tablo 2: EAF Cürufu’na ait kimyasal analiz sonuçları 

Oksitler FeO Fe2O3 SiO2 CaO Al2O3 MgO MnO K2O TiO2 Na2O P2O5 SO3 Cr2O3 

(%) 15,02 16,67 18,73 34,88 11,57 6,70 2,64 0,02 0,38 0,11 0,34 0,74 0,90 

2.1.5. Yüksek Fırın Cürufu 

Yüksek fırın cürufu (YFC) , demir-çelik tesislerindeki yüksek fırınlarda demir üretimi sırasında 

ortaya çıkan bir yan üründür.Demir cevheri bünyesinde demir oksit ile birlikte silis, kükürt ve 

alümin gibi demir dışı maddeleri de bulundurur. Yüksek fırında yapılan  işlem sonucunda bu 

maddeler ayrışır.Yüksek sıcaklık sonucunda eriyen malzemeler üstte cüruf ve altta pik demir olacak 

şekilde fırının alt kısmında toplanır. Erimiş cüruf ve demir ayrı ayrı tahliye edilir. Yüksek fırın 

cürufunun tahliye edilmesinden sonra havada soğuma, genleştirme veya granülasyon yöntemleriyle 

soğutularak ürünün özellikleri ve kullanım yeri belirlenir. YFC bağlayıcı malzeme niteliğinde uzun 

süredir beton üretiminde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Adana Çimento Sanayi T.A.Ş./İskenderun 

Tesisleri’nden temin edilen, özgül ağırlığı 2,79 gr/ cm³ olan YFC kullanılmıştır. Yüksek Fırın 

Cürufu’na ait kimyasal özellikler Tablo 3‘te verilmiştir. 

Tablo 3:YFC’a ait kimyasal analiz sonuçları 

Kimyasal Bileşim CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 K2O Na2O Kızdırma Kaybı 

% 36,09 37,55 10,55 0,28 8,48 2,95 1,07 0,29 2,79 

2.1.6. Baca Tozu 

Baca tozu (BT), elektrik ark ocaklarında yüksek sıcaklıklarda hurda materyallerin eritilip çeliğe 

dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkan diğer bir yan üründür. Bu işlem sırasında hurda içerisinde 

bulunan bazı elementler, demir ve diğer metal parçaları baca gaz çıkışı ile gaz halinde sistemi terk 

ederken baca gazına karışmaktadır. Hava enjeksiyonu aracılığıyla metaller oksitlenerek 

çökeltilmekte böylelikle baca tozu oluşmaktadır. Bu çalışmada Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi 

A.Ş.’ den temin edilen ve özgül ağırlığı 2,3 olan baca tozu kullanılmıştır. 

Tablo 4: Baca Tozu’na ait kimyasal analiz sonuçları 

Kimyasal 

Bileşim 
MgO SiO2 Fe2O3 CaO Al2O3 Cr2O3 MnO ZnO PbO Na2O CuO K2O SO3 Mn2O3 

% 1,18 6,96 21,58 13,56 1,65 - - 23,97 2,96 - - - - 0,63 

2.1.7. Tufal 

Çelik üretiminde,  haddehanelerde yüksek sıcaklıkta yapılan haddeleme işleminde metal yüzeyinde 

oksidasyon ürünü olarak oluşan katmanlar tufal olarak adlandırılmaktadır.Yüksek demir içeriği 

nedeniyle önemli yan ürünler  arasındadır. Günümüzde ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik 

sebepleriyle beton üretiminde de kulanılmaktadır. Bu çalışmada MMK Metalurji’ den temin edilen, 

özgül ağırlığı 5 olan siyah tufal (ST) ve Eryılmazlar Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ den temin edilen, 

özgül ağırlığı 1,2 olan kırmızı tufal (KT) kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan tufallere  ait kimyasal 

özellikler Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5: Siyah Tufal ve Kırmızı Tufal’e ait kimyasal analiz sonuçları 

Kimyasal Bileşim CaO Cr2O3 MnO Fe2O3 NiO CuO Rb2O OsO4 La2O3 Eu2O3 ZnO Re2O7 

Siyah Tufal (%) 0,2 0,16 0,47 98,15 0,044 0,3 0,007 0,06 0,08 0,48 0,04 0,02 

Kırmızı Tufal (%) - 0,07 0,3 99,1 - 0,08 - - 0,1 0,3 - - 

2.2. Beton Tasarımı 

Bu çalışmada agrega ile hacimce %25, %50, %100 oranlarında değişim yapılarak ince ve iri 

Elektrik Ark Fırın Cürufu (EAFC),  %10 ve %20 oranlarında değişim yapılarak siyah tufal ve 

kırmızı tufal eklenmiştir. Çimentoyla ise ağırlıkça  %10,  %20, %30 oranlarında Baca Tozu (BT) ve 

Yüksek Fırın Cürufu (YFC) değişimi yapılarak beton üretimiyapılmştır. Bütün karışımlarda 

su/çimento oranı 0,5 ve bağlayıcı dozajı 400 kg/m3’ sabit tutulmuştur. Karışımların çökme değeri 

11±2 cm olacak şekilde süperakışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Üretilen karışımların tasarım 

parametreleri Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: 1m3  beton için tasarım parametreleri 

Karışım No 
DKA (kg) 

0-4mm 

EAFC(kg)  

0-4mm 

DKA (kg) 

4-12mm 

EAFC(kg) 

 4-11mm 

Çimento 

(kg) 

Baca Tozu 

(kg) 

YFC 

(kg) 
KT(kg) ST(kg) Su(kg) 

Kontrol 1016,6 - 700,6 - 400 - - - - 200 

İEAFC25 760 336,6 700,6 - 400 - - - - 200 

İEAFC50 508,3 676,6 700,6 - 400 - - - - 200 

İEAFC100 - 1353,3 700,6 - 400 - - - - 200 

KEAFC25 1016,6 - 525,3 223,3 400 - - - - 200 

KEAFC50 1016,6 - 350 449 400 - - - - 200 

KEAFC100 1016,6 - 0 898,33 400 - - - - 200 

İEAFC50 

KEAFC50 
508,3 676,6 350 449 400 - - - - 200 

İEAFC100 

KEAFC100 
- 1353,3 - 898,3 400 - - - - 200 

BT10 1016,6 - 700,6 - 360 40 - - - 200 

BT20 1016,6 - 700,6 - 320 80 - - - 200 

BT30 1016,6 - 700,6 - 280 120 - - - 200 

YFC10 1016,6 - 700,6 - 360 - 40 - - 200 

YFC20 1016,6 - 700,6 - 320 - 80 - - 200 

YFC30 1016,6 - 700,6 - 280 - 120 - - 200 

KT10 913,33 - 630 - 400 - - 77,7 - 200 

KT20 812 - 562 - 400 - - 155,4 - 200 

ST10 913,33 - 30 - 400 - - - 321,6 200 

ST20 812 - 562 - 400 - - - 643,2 200 

3. Araştırma ve Bulgular 

3.1. Basınç Dayanımı 

Üretilen karışımların basınç dayanımını belirlemek için 10x10x10 cm boyutlarında küp numuneler 

kullanıldı. Her bir karışım için 3 numune basınç deneyine tabi tutuldu ve ortalamaları tespit edildi. 

Numunelerin 7 günlük ve 28 günlük basınç dayanımlar Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7: Karışımlara ait basınç dayanımları 

Karışım No 7 günlük dayanım (MPa) 28 günlük dayanım (MPa) 

Kontrol 20,31 23,66 

İEAFC25 22,22 26,40 

İEAFC50 27,15 33,25 

İEAFC100 30,17 34,53 

KEAFC25 26,39 32,15 

KEAFC50 30,09 34,97 

KEAFC100 24,81 29,78 

İEAFC50KEAFC50 25,82 33,60 

İEAFC100KEAFC100 27,67 35,24 

BT10 21,74 25,17 

BT20 21,54 27,04 

BT30 16,09 22,80 

YFC10 29,16 35,14 

YFC20 30,72 37,25 

YFC30 31,79 39,29 

KT10 29,04 32,35 

KT20 29,56 35,47 

ST10 23,79 29,64 

ST20 32,25 39,33 

 

Tablo 7 ve Şekil 1. incelendiğinde İEAFC içeren karışımların 7 günlük ve 28 günlük basınç 

dayanımlarının kontrol karışımına göre artış gösterdiği görülmüştür. Kendi içlerinde 

kıyasladığımızda ise en yüksek basınç dayanımının İEAFC100 karışımına ait olduğu görülmüştür. 

KEAFC içeren karışımlarda ise 7 günlük ve 28 günlük basınç dayanımı kontrol karışımından daha 

yüksek çıkmıştır. Kendi içlerinde kıyasladığımızda ise en yüksek basınç dayanımını %50 oranında 

4-12 mm boyutunda doğal kırma taş agrega ile KEAFC değişimi yapılmış KEAF50 karışımı 

vermiştir. Hem İEAFC hem KEAFC içeren karışımlarda ise basınç dayanımları kontrol karışımdan 

yüksek çıkmıştır. 0-4 mm doğal kırma taş agrega yerine %100 İEAFC ve 4-12 mm doğal kırma taş 

agrega yerine ise 100 KEAFC içeren karışımın basınç dayanımı ise 0-4 mm doğal kırma taş agrega 

yerine %50 İEAFC ve 4-12 mm doğal kırma taş agrega yerine ise %50 KEAFC içeren karışımın 

basınç dayanımından daha yüksek çıkmıştır. 

Tablo 7 ve Şekil 1. incelendiğinde çimento ile ağırlıkça %10 ve %20 oranlarında yer değişimi 

yapılmış BT10 ve BT20 karışımlarının 7 günlük ve 28 günlük basınç dayanımlarının kontrol 

karışımına göre artış gösterdiği görülmüştür. %30 oranında çimento ile ağırlıkça değişimi yapılmış 

Baca Tozu içeren BT30 karışımının basınç dayanımları ise kontrol karışımından daha düşük 

çıkmıştır. Baca Tozu içeren karışımları kendi içinde kıyasladığımızda ise en yüksek 7 günlük basınç 

dayanımını BT10, en yüksek 28 günlük basınç dayanımını ise BT20 karışımı göstermiştir. 
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Şekil 1: Karışımlara ait basınç dayanım grafiği 

Şekil 1. incelendiğinde çimento ile ağırlıkça %10, %20 ve %30 oranlarında yer değişimi yapılmış 

YFC10, YFC20 ve YFC30 karışımlarının 7 günlük ve 28 günlük basınç dayanımlarının kontrol 

karışımına göre artış gösterdiği görülmüştür. Yüksek Fırın Cürufu içeren karışımları kendi içinde 

kıyasladığımızda ise YFC30 karışımının en yüksek basınç dayanımına sahip olduğu görülmüştür. 

Şekil 1. incelendiğinde toplam agrega ile hacimce %10 ve %20 oranında yer değişimi yapılmış 

KT10 ve KT20 karışımlarının 7 günlük ve 28 günlük basınç dayanımlarının kontrol karışımına göre 

artış gösterdiği görülmüştür. Kırmızı Tufal içeren karışımları kendi içinde kıyasladığımızda ise 

KT20 karışımının en yüksek basınç dayanımına sahip olduğu görülmüştür. 

Şekil 1. incelendiğinde toplam agrega ile hacimce %10 ve %20 oranında yer değişimi yapılmış 

ST10 ve ST20 karışımlarının 7 günlük ve 28 günlük basınç dayanımlarının kontrol karışımına göre 

artış gösterdiği görülmüştür. Siyah Tufal içeren karışımları kendi içinde kıyasladığımızda ise ST20 

karışımının en yüksek basınç dayanımına sahip olduğu görülmüştür. 

3.2. Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Betonun Basınç Dayanımı  

Betonarme yapılar yangın, termal şok, endüstriyel uygulamaları vb. durumlarda yüksek sıcaklığa 

maruz kalmaktadır. Genellikle yüksek sıcaklık beton elemanlarda önemli hasarlara yol açmaktadır. 

Betonarme yapılarda ana taşıyıcı beton olduğundan, betonun yüksek sıcaklıklardaki mekanik 

özellikleri önem arz etmektedir.Yüksek sıcaklığa maruz kalan betonun basınç dayanımını, çimento 

tipi, agrega türü gibi kullanılan malzeme özellikleri ve sıcaklığa maruz kalınan süre gibi çevresel 

faktörler etkilemektedir. Fırında belirlenen sürelerde belirlenen sıcaklıklara maruz bırakılan 

numuneler daha sonrasında basınç deneyine tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada her karışım için 3’er 

adet 10×10×10 cm boyutlarında küp numuneler fırında 250 ºC, 500 ºC ve 750 ºC sıcaklığa 2 saat 

boyunca maruz bırakıldı. Sonrasında basınç dayanımları tespit edildi ve 28 günlük basınç 

dayanımları ile karşılaştırılması yapıldı. Tablo 8.’de karışımlara ait basınç dayanım değerleri 

verilmiştir. 
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Tablo 8: Karışımlara ait basınç dayanım değerleri 

Karışım No 
28 günlük dayanım 

(MPa) 
250 ºC (MPa) 500 ºC (MPa) 750 ºC (MPa) 

Kontrol 23,66 19,34 17,82 9,85 

İEAFC25 26,40 24,66 20,97 12,72 

İEAFC50 33,25 29,56 24,17 15,62 

İEAFC100 34,53 29,36 23,75 14,25 

KEAFC25 32,15 28,77 22,95 13,95 

KEAFC50 34,97 29,05 24,57 14,91 

KEAFC100 29,78 22,99 19 10,77 

İEAFC50KEAFC50 33,60 24,76 21,69 12,91 

İEAFC100KEAFC100 35,24 25,41 22,55 13,25 

BT10 25,17 24,29 22,36 12,18 

BT20 27,04 23,76 20,25 10,92 

BT30 22,80 17,19 12,88 5,01 

YFC10 35,14 31,13 24,20 17,10 

YFC20 37,25 32,45 25,91 18,05 

YFC30 39,29 34,80 26,28 18,51 

KT10 32,35 26,90 18,54 15,73 

KT20 35,47 27,57 20,21 15,28 

ST10 29,64 23,13 19,08 17,40 

ST20 39,33 29,42 21,15 18,82 

 

Tablo 8 ve Şekil 2. incelendiğinde İEAFC içeren karışımların 28 günlük ve  yüksek sıcaklığa maruz 

bırakılmış basınç dayanımlarının kontrol karışımına göre artış gösterdiği görülmüştür. Kendi 

içlerinde kıyasladığımızda ise en yüksek basınç dayanımının İEAFC50 karışımına ait olduğu 

görülmüştür. KEAFC içeren karışımlarda ise 28 günlük ve sıcaklığa maruz bırakılmış basınç 

dayanımları kontrol karışımının basınç dayanımından daha yüksek çıkmıştır. Kendi içlerinde 

kıyasladığımızda ise en yüksek basınç dayanımını %50 oranında 4-12 mm boyutunda doğal kırma 

taş agrega ile KEAFC değişimi yapılmış KEAF50 karışımı vermiştir. Hem İEAFC hem KEAFC 

içeren karışımlarda ise basınç dayanımları kontrol karışımdan yüksek çıkmıştır. 0-4 mm doğal 

kırma taş agrega yerine %100 İEAFC ve 4-12 mm doğal kırma taş agrega yerine ise 100 KEAFC 

içeren karışımın basınç dayanımı ise 0-4 mm doğal kırma taş agrega yerine %50 İEAFC ve 4-12 

mm doğal kırma taş agrega yerine ise %50 KEAFC içeren karışımın basınç dayanımından daha 

yüksek çıkmıştır. 

Tablo 8 ve Şekil 2. incelendiğinde çimento ile ağırlıkça %10 ve %20 oranlarında yer değişimi 

yapılmış BT10 ve BT20 karışımlarının 28 günlük ve yüksek sıcaklığa maruz bırakılmış 

numunelerin basınç dayanımlarının kontrol karışımına göre artış gösterdiği görülmüştür. %30 

oranında çimento ile ağırlıkça değişimi yapılmış Baca Tozu içeren BT30 karışımının basınç 

dayanımları ise kontrol karışımından daha düşük çıkmıştır. Baca Tozu içeren karışımları kendi 

içinde kıyasladığımızda ise en yüksek 28 günlük basınç dayanımını BT20 karışımının göstermesine 

karşın yüksek sıcaklığa maruz kalmış numunelerin basınç dayanımında en yüksek basınç 

değerlerini BT10 karışımı göstermiştir. 
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Şekil 2: Karışımlara ait basınç dayanım grafiği 

Şekil 2. incelendiğinde çimento ile ağırlıkça %10, %20 ve %30 oranlarında yer değişimi yapılmış 

YFC10, YFC20 ve YFC30 karışımlarının 28 günlük ve yüksek sıcaklığa maruz bırakılmış 

numunelerin basınç dayanımlarının kontrol karışımına göre artış gösterdiği görülmüştür. Yüksek 

Fırın Cürufu içeren karışımları kendi içinde kıyasladığımızda ise YFC30 karışımının en yüksek 

basınç dayanımına sahip olduğu görülmüştür. 

Şekil 2. incelendiğinde toplam agrega ile hacimce %10 ve %20 oranında yer değişimi yapılmış 

KT10 ve KT20 karışımlarının 28 günlük ve yüksek sıcaklığa maruz bırakılmış numunelerin basınç 

dayanımlarının kontrol karışımına göre artış gösterdiği görülmüştür. Kırmızı Tufal içeren 

karışımları kendi içinde kıyasladığımızda ise KT20 karışımının en yüksek basınç dayanımına sahip 

olduğu görülmüştür. 

Şekil 2. incelendiğinde toplam agrega ile hacimce %10 ve %20 oranında yer değişimi yapılmış 

ST10 ve ST20 karışımlarının 28 günlük ve yüksek sıcaklığa maruz bırakılmış numunelerin basınç 

dayanımlarının kontrol karışımına göre artış gösterdiği görülmüştür. Siyah Tufal içeren karışımları 

kendi içinde kıyasladığımızda ise ST20 karışımının en yüksek basınç dayanımına sahip olduğu 

görülmüştür. 

4. Sonuçlar 

İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği 

Bölümü Yapı Malzemesi Laboratuvarlarında gerçekleştirilen deneysel çalışmada İskenderun’da 

faaliyet gösteren demir-çelik fabrikalarında üretim esnasında ortaya çıkan atıkların yüksek sıcaklığa 

maruz betonların basınç dayanımını nasıl etkilediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada %30 

Baca Tozu içeren karışım hariç tüm katkı içeren betonlar kontrol betonuna göre 7 ve 28 günde daha 

yüksek basınç dayanımı değerlerine ulaşmışlardır. Bu durum agrega yerine kullanılan İEAFC, 

KEAFC, Kırmızı Tufal ve Siyah Tufal’in kırmataş agregaya göre farklı fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak bu malzemelerin yüzey dokuları daha pürüzlü, 

özgül ağırlıkları daha yüksek ve demir içerikleri daha fazladır. Çimento yerine kullanılan Yüksek 

Fırın Cürufu, puzolanik özelliğe sahip çimento ve beton sektöründe sıklıkla kullanılan bir yapı 

malzemesidir. YFC’nun puzolanik aktivitesinin yüksek olmasından dolayı özellikle 28 günlük 

basınç dayanımı sonuçları oldukça yüksek çıkmıştır. %30 YFC içeren numuneler 28. günde kontrol 

numunesine göre oldukça yüksek bir basınç dayanımı değeri vermişlerdir. Yine çalışmada çimento 
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yerine kullanılan Baca Tozu’nun puzolanik özelliğe sahip olduğu çalışmanın sonuçlarından bir 

tanesidir. Çimento yerine ağırlıkça %10 ve %20 BT içeren numuneler 7 ve 28. günlerde kontrol 

numunesinden yüksek basınç dayanımı değerine sahiptir. 

Yüksek sıcaklığa maruz numunelerin deney sonuçları incelendiğinde çalışmada kullanılan atık 

malzemelerin betonun yüksek sıcaklığa karşı dayanımını geliştirme potansiyeline sahip olduğu 

görülmektedir. Sonuç olarak çalışmada beton katkısı olarak kullanılan demir-çelik sektörü 

atıklarının betonda agrega ve mineral katkı olarak kullanılabileceği böylece hem bu malzemelerin 

ekonomiye kazandırılabileceği hem de çevresel korumaya katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. 
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Abstract 

Fish, which are fed with feed prepared from natural raw materials completely in accordance with 

the organic fisheries directive, without any heavy materials and chemical residues in the water 

where the breeding will be made and which are certified by a control institution are called "organic 

fish". Organic fish production first started in the mid-1990s with the certification of carp as 

"organic" by Bio Ernte, a certification body of a group of fish breeders in Austria. This was 

followed by salmon and rainbow trout. . The first organic trout was put up for sale in England in 

1998. In organic fish farming, the welfare, health status and waste of the fish raised must be 

carefully controlled. The aim in organic production is to grow healthier, better quality and safer 

products. It is important that the place where organic fish farming will be carried out is not in 

settlements or riverbeds, which are an important source of pollution. 

Keywords: Organic fish, aquaculture, certification 

1. Introduction 

Organic agriculture, as an alternative to traditional agriculture, has become a sector that has spread 

rapidly in the world and attracts attention recently. In addition to the protection of natural resources, 

organic agriculture is a production that aims at collecting, processing, packaging, labeling, storing, 

transporting, marketing, control and certification of products in accordance with the principles of 

organic agriculture, sensitive to human, animal and environmental health, controlled at every stage, 

registered and certified [1]. 

One branch of organic agriculture is “Organic Aquaculture”. Organic aquaculture is defined as 

aquatic creatures by a control organization, fed with natural feeds made in accordance with the 

directive on organic aquaculture without any heavy materials and chemical residues in natural 

living conditions [2, 3]. 

Organic fish production first started in the mid-1990s with the certification of carp as "organic" by 

Bio Ernte, a certification body of a group of fish breeders in Austria. This was followed by salmon 

and rainbow trout. The first organic trout was put up for sale in England in 1998. rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) is among the species produced and certified according to organic standards. 

In addition, "organic" production of sea bream (Sparus auratus), sea bass (Dicentrarchus labrax), 

tilapia (Oreochromis sp.), mussel (Mytilus sp.), charr (Salvelinus alpinus) and myrtle (Acipencer 

sp.) [4, 5]. 

2. Organic Aquaculture 

Organic aquaculture; It is defined as production activities that include all kinds of aquatic creatures 

grown in accordance with organic farming rules in fish farms and aquaculture production facilities 

and that are inspected and controlled and certified by a certification body that is authorized in 

accordance with the organic fisheries regulation at every stage of production [2, 3]. 

Organic aquaculture of studies started in Europe in the mid-1990s, salmon in Germany and Holland, 

clams and mussels in Australia, shrimp in Ecuador were produced under organic conditions and 
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presented to consumers in large markets. In some countries, polyculture studies integrated with 

organic plant production are also applied in organic aquaculture [6]. 

3. Organic Aquaculture Production in the World and Turkey 

Turkey's first organic aquaculture production project, started in November 12, 2006 by the 

Provincial Directorate of Agriculture in Rize Cayeli and important steps have been taken. As the 

first organic fish within the scope of organic aquaculture, trout was bred and certified in Rize and at 

the same time, the first organic trout feed in commercial sense was produced [7, 8]. Six firms in 

Rize in Turkey in 2010. "entrepreneur certificate", as a company "product certificate" is given and 

thus, organic trout production started [9]. 

Organic aquaculture production in the world is around 25 thousand tons. 

If we look at the distribution according to the continents; 

     - 14 thousand tons in Europe, 

    - 8 thousand tons in Asia, 

    - 3 thousand tons of production is made in America. 

According to the researches, it has been reported that the production of organic fisheries will reach 

1.2 million tons by 2030. 

Turkey production of organic agricultural products, although exports and imports in a good place in 

terms of world and European Union countries, has not yet making any improvement in organic 

aquaculture and marketing. About 50 percent of the aquaculture production derived from turkey is 

marketed abroad [6]. 

4. Basic Principles in Organic Aquaculture 

Although organic aquaculture varies according to the species, it is generally based on the following 

principles [3, 6]. 

a) Location and Environmental:  

- The facility should be established in an area with good water flow, free from pollutants and stress 

elements. 

- Consideration should be given to the natural landscape in the facility usage area, especially the 

endangered plant species should not be harmed 

- The water source used must be of high quality. 

- The water resource used (stream, river, etc.) should be able to continue its ecological functions in 

its natural bed. 

- In the protection of the farm area, measures should be taken that do not physically harm other 

living things. 

- Fish escape from the aquaculture environment should be prevented. 

b) Stock Species and Their Origins: 

- Stock must come from organic production 

- Native species should be preferred if possible. 

- Genetically modified organisms and transgenic fish cannot be used. 

c) Transition to Organic Farming: Traditional aquaculture plant organic transforming into an 

aquaculture facility. 

The following criteria should be observed; 
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- Water can not be drained, cleaned and disinfected 24 months for unavailable facilities, 

- Drained and /or dried production facilities for 12 months, 

- Drained, disinfected and dried for production facilities for 6 months, 

For facilities producing shelled mollusca 3 a monthly transition period should be applied. 

d) Diseases and Treatment 

- First of all, protective measures should be taken to prevent the fish from getting sick  

- In case of illness, natural treatment methods should be used first. 

- Synthetic chemical drugs, antibiotics are not allowed. 

- Some plants in nature; (garlic, spurge, sumac, bitter wormwood, diary, fern, horse chestnut, rosary 

tree species) and preparations obtained from tropical plants can be used. 

- Some inorganic compounds (hydrogen peroxide, rock salt, quicklime, sodium hypochlorite) may 

be allowed to be used in disease control and pool-equipment disinfection. 

- The use of organic compounds (formic acid, citric acid, alcohol, etc.) that are not toxic in nature is 

allowed. 

e) Other: 

- Detailed and regular records should be kept in the enterprise regarding the amount of alive and 

dead, feeding, water features and treatment practices. Methods that will not create excessive stress 

should be applied during catching, grading, transporting and cutting the fish. 

- Necessary measures are taken to ensure that the pollution from the facility does not harm the 

environment. 

5. Result and Suggestion 

Organic aquaculture for our country very important for sustainable aquaculture is an issue. Firms of 

fish farming application of methods organic fish production rather than traditional fish breeding 

methods in Turkey, our country's aquaculture will make an important contribution to the 

development of the industry. Establishment of international organic aquaculture standard, organic 

informing the consumer about the products, organic making product sales more attractive and 

detailed scientific research on organic aquaculture required. 
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Abstract 

In this study,  Maraging steel was produced by Direct Laser Sintering (DMLS) method. Heat 

treatment was applied to the produced steel in two different parameters (direct aging and solution 

and aging). It is determined that these heat treatments affect the microstructure and mechanical 

properties of maraging steel produced with DMLS. 

Keywords: DMLS, Maraging Steel, Mechanical Properties 

1. Introduction 

Additive Manufacturing (AM) is a technology that has increased its popularity in recent years. By 

using the CAd model, final products can be produced directly. For this reason, AM, which is a new 

technology, is an important technology that eliminates the need for molds by producing much less 

waste in a shorter time and we will encounter more in the future [1-4]. 

The maraging steels name comes from the combination of martensite microstructure and aging 

process. The strength and ductility of this steel changes with the applied heat treatment [5]. 

Maraging steels (MS) are frequently used in the automotive, aerospace, molding, and processing 

industries due to their high strength, weldability, and wear resistance. MS has a shallow carbon 

content and is suitable for precipitation hardening heat treatment. With MS material, Ni-based 

(Ni3Mo, Ni3Ti) and Fe (Fe2Mo, Fe7Mo6) based precipitates are formed [6-9]. 

MS is a suitable material to be produced with Additive Manufacturing (AM) technologies. Since the 

materials produced with AM / Maraging steels have high hardness and strength, they can be used as 

cutting tools and mold materials. However, the toughness and ductility of these parts can be 

increased by heat treatment [10-11]. 

In this work, MS samples produced by the DMLS method were treated with aged and solution 

taking (SHT) heat treatments, and microstructure and hardness changes were investigated 

depending on the heat treatment. 

2. Materials and Methods 

MS1 powder, whose chemical analysis is given in Table 1, was chosen for this study. 

Table 1: MS1 powder chemical composition (wt %). 

Ni Co Mo Ti C Cr Cu Al Mn Fe 

16-19 8.5-9.5 4.6-5.3 0.6-0.8 0.03 0.5 0.5 0.05-0.1 0.1 Rest 

 

MS1 samples, measuring 10 x 10 x 10 mm, were produced using the EOS M 290 metal AM 

machine. 

The samples are metallographically sanded and polished. Zeiss Axio Lab A1 with inverted metal 

microscope was used for optical microstructure images. Scanning electron microscopy (SEM) 

Hitachi SU3500 was used for detailed microstructure images. 
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The hardness test was performed by a Shimadzu G21 D micro Vickers testing machine. 

Heat treatments were performed in Nabatherm LH 30/14 brand furnace. Aged heat treatment was 

performed at 490 °C / 6 h + air cooling, solution heat treatment (SHT) heat treatment was 

performed under 940 °C / 2 h + air cooling + 490 °C / 6 h + air cooling conditions. 

3. Result and Discussion 

3.1. Microstructure 

Figure 1 shows the optical microstructures of MS samples that were as-built and heat-treated. 

 

Figure 1: MS optical microstructures, a) as-built-top view, b) as-built cross-section, c) after aged heat treatment, 

d) after SHT heat treatment. 

Figure 1a shows the upper section view of the as-built MS sample. As seen in Figure 1a, the traces 

of laser tracks can be selected easily. In Figure 1b, a cross-section view of the as-built structure is 

given. Melt pools are evident in the cross-section microstructure. This microstructure is typical of 

DMLS manufacturing technology. Figure 1c shows the cross-section microstructure of the aged 

sample. After Aged heat treatment, Melt pools partially disappear. Figure 1d shows the effects of 

SHT heat treatment. After SHT heat treatment, the structure turned into martensite. 

SEM images are given in Figure 2. 
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Figure 2: MS SEM microstructures, a) as-built cross-section, b) after aged heat treatment, c) after SHT heat 

treatment. 

When the SEM microstructure of the as-built sample is examined, melt pools and their boundaries 

are seen (Figure 2a). In addition, the cellular structure in these melt pools can be seen easily. The 

reason for this situation is the high-speed solidification rates in the DMLS production method. 

After the Aged heat treatment, this structure is disrupted, the connections between the cellular 

network are broken (Figure 2b). After the SHT heat treatment, the structure completely turns into a 

martensitic structure (Figure 2c). 

3.2. Hardness 

Figure 3 shows the hardness values. 

 

Figure 3: Vickers hardness of MS1. 
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Figure 3 shows the hardness values. In the MS1 as-built state, the hardness was low (342 Hv). As a 

result of Aged (694 Hv) and SHT heat treatment (649 Hv), it was determined that the hardness 

increased. 

4. Conclusion 

In this study, the microstructure-hardness relationships of heat treatment effects in DMLS MS1 

samples were investigated. Obtained results; 

• MS / as-built microstructure consists of the cellular structure as a result of rapid 

solidification with melt pools and boundaries due to the nature of the DMLS method. It has 

been determined that the Aged heat treatment partially disrupts this structure. SHT heat 

treatment turns the structure into martensite. 

• The as-built hardness of MS1 steel produced with DMLS is very low. 

• Direct aging heat treatment has considerably increased the hardness of MS1 steel. 

• As a result of the solution and aging heat treatment, the hardness of MS1 steel increased, but 

this increase was not as high as direct aging heat treatment. 
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Abstract 

In this study, Au/MgO-PVP/n-Si Metal/Polymer/Semiconductor (MPS) diodes were fabricated by 

electro-spinning method. The basic diode parameters such as ideality factor (n), reverse saturation 

current (Id0), zero bias barrier height (B0), series resistance (Rs) and shunt resistance (Rsh) are 

obtained using the current-voltage (I-V) characteristics of MPS diodes under dark and 250 mW/cm2 

UV illumination. The values of n, Id0, B0, Rs and Rsh calculated using Termionic Emission (TE) 

theory from I-V data were obtained as 4.32, 7.2x10-10 A, 0.78 eV, 2.86 k and 22.4 M in the dark, 

while the values under 250 mW/cm2 UV illumination were obtained as 8.96, 6.3x10-8 A, 0.67 eV, 

0.93 k and 39.2 k, respectively. The minimum barrier height (B) of Au/MgO-PVP/n-Si MPS 

diodes was found to be 0.95 eV and 0.78 eV under dark and UV illumination using the Norde 

method, respectively. The series resistance was also calculated using the Norde method to compare 

with the TE method, and the series resistance values calculated by the Norde method were obtained 

as 4.5 k and 0.34 k under dark and UV illumination, respectively. The rectification ratios under 

dark and UV illumination were measured as 7.84x103 and 4.21x101, respectively. Therefore, it 

should be noted that the electrical behavior of MPS diodes under UV illumination is more ohmic 

compared to their electrical behavior under dark ambient conditions. According to the results, it is 

understood that the illumination sensitivity of the MgO-PVP interface material is high. Thanks to 

the illumination sensitivity of the MgO-PVP interface material, it is understood that it is a 

promising material in photo-sensor enabled devices in future technologies. As a result, it can be 

said that MgO-PVP interface is an alternative interface material instead of traditional SiO2 

interface materials as a material that can detect illumination in MPS diodes. 

Keywords: Photodiode, Electrical Properties, Interface States, Series Resistance 

1. Introduction 

Interest in the use of various interface materials between metal and semiconductor in order to 

increase the performance of Metal/Semiconductor (MS) diodes, which form the basis of 

semiconductor diode technology, is increasing day by day. For this purpose, MS diodes are 

transformed into structures such as Metal/Oxide/Semiconductor (MOS), 

Metal/Insulator/Semiconductor (MIS) or Metal/Polymer/Semiconductor (MPS) by using some 

interface materials such as inorganic oxide insulator, insulating polymer, metal-polymer mixture or 

metal-oxide-polymer mixture [1]–[7]. These interface materials, which enable MS diodes to 

transform into MOS, MIS or MPS diodes, increase diode performance by facilitating charge 

transfer from metal to semiconductor [8]–[11]. Since the traditionally used inorganic oxide insulator 

interface materials do not completely passivate the traps on the surface of the semiconductor, the 

leakage current increment is greater in diodes where traditional oxide insulators such as SiO2 and 

SnO2 interfacial layers [12], [13]. Therefore, polymers, which have many unique properties in terms 

of better passivation of the surface of the semiconductor, flexibility, light weight, high charge 

storage capacity, high dielectric constant and easy processability, have attracted more attention of 

researchers recently [14]–[16]. Among these polymers, polyvinylpyrrolidone (PVP) is frequently 

preferred in scientific studies in terms of forming a more homogeneous film, doping with metals at 
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appropriate doping rates, water solubility and controllability of conductivity by doping [17], [18]. A 

group of materials that increase the light sensitivity of polymers are metal-oxide materials. Doping 

metal-oxide materials to polymers will increase the sensitivity of a diode to light, which has a 

metal-oxide doped polymer interface layer. Among the Metal-Oxide materials, Magnesium-Oxide 

(MgO) has become a very popular material owing to its versatile applications, high melting point, 

low erosion rate, good biodegradability and nutrition and health benefits [19], [20].Thanks to these 

properties, it has been frequently used as a protective layer in ceramics, industrial applications, 

pharmaceutical applications and transparent filters [21], [22]. 

In the present study, MgO metal-oxide nanoparticles were doped to the PVP polymer to obtain 

MgO-PVP metal oxide-polymer nanocomposites. MgO-PVP metal oxide-polymer nanocomposite 

material was used as the interface layer in the fabrication of Au/MgO-PVP/n-Si MPS diodes. The 

main focus of this study is to investigate the change of electrical properties of Au/MgO-PVP/n-Si 

MPS diodes under dark and UV illumination (250 mW/cm2). For this purpose, the basic diode 

parameters such as zero bias barrier height (B0), ideality factor (n), reverse saturation current (Id0), 

series resistance (Rs), shunt resistance (Rsh) and rectification ratio (RR) have been obtained under 

dark and UV illumination. In addition, the Norde function (FV) has been studied in detail. 

2. Experimental Details 

2.1. Synthesis of MgO  

A few step processes were applied to prepare Au/MgO-PVP/ n-Si MPS diodes. The most important 

and first of these steps is the MgO synthesis. In this study, MgO was synthesized in a one-step 

reaction using hydrothermal method. For this synthesis 0.5 M Magnesium acetate was mixed with 

the aid of a magnetic stirrer at 500 rpm for approximately 1 hour in 30 mL of water. This solution 

was allowed to react at 180 °C for exactly 6 hours and then transferred to a 50 mL Teflon lined 

autoclave. Thus, Magnesium Hydroxide (Mg (OH)) was obtained. In the final stage of the synthesis, 

Mg(OH)2 was annealed in air for 2 hours at 450 °C to obtain MgO. 

2.2. Preperation of Au/MgO-PVP/n-Si MPS diodes  

The second step to create Au/MgO-PVP/n-Si MPS diodes was the preparation of the 

semiconductor. At this stage, n-type silicon wafer (n-Si) with a resistance of 1-10  and an (100) 

orientation, approximately 500 m thick, was preferred as a semiconductor. The n-Si wafers were 

cut with the help of a diamond cutter in appropriate sizes and then cleaned by vibrating in acetone, 

ethanol, methanol, isopropyl alcohol and deionized water for 15 minutes with the help of an 

ultrasonic bath to get rid of the impurities on the surface. After washing the semiconductor with 

technical solvents, the surface of the n-Si wafer was dried with nitrogen gas. The natural oxide layer 

formed on the surface of the n-Si wafer was kept in semiconductor hydrofluoric acid for 5 minutes 

to be scraped from the surface, and then washed again with deionized water for 5 minutes and 

finally dried again with nitrogen gas. Thus, the shiny (front) surface of the n-Si wafer was free from 

both bad residues and natural oxide layer. In the next step, the back surface of the n-Si wafer, which 

was completely cleaned in order to get a smooth contact from the semiconductor, was coated with 

99.999 Aluminum (Al) metal with the physical vapor deposition (PVD) method using the Nanovac 

NVBJ-300TH device at approximately 4x10-6 Torr pressure and 250 nm thickness and ohmic 

contact has been established. To achieve a better conductivity in ohmic contact, the coated Al film 

was annealed in a nitrogen environment at 450 ° C for half an hour and oxidation was prevented. 

On the other hand, PVP polymer was dissolved in 50 ml pure at 60 ° C and 300 rpm on a magnetic 

stirrer by taking 0.2M. The MgO nanoparticles were doped to the PVP solution at the rate of 50% 

and the MgO-PVP mixture was obtained. The obtained MgO-PVP mixture was spread on the shiny 

surface of the n-Si wafer and coated via electro-spinning technique. The MgO-PVP film formed on 

the semiconductor surface was annealed on the hot plate for about 30 minutes at 120 degrees in 

order to remove the remaining solvents and increase the film quality. At the last stage of the 

production of the MPS diodes, using a perforated evaporation mask with a radius of 1 mm on the 
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MgO-PVP film, a 50 nm thickness 0.99.9 Gold (Au) metal at 5x10-6 Torr pressure was coated as 

rectifier contact by PVD method. Thus, the production of Au/MgO-PVP/n-Si MPS diodes has been 

completed. In order to carry out the electrical measurements of the Au/MgO-PVP/n-Si MPS diodes, 

which was completed the fabrication, the Au/MgO-PVP/n-Si MPS diodes were attached to a copper 

holder with the help of silver paste from the ohmic contact. Silver wire was attached to one of the 

rectifier contacts of the MPS diodes with silver paste. By connecting Keithley 2400 SMU device 

with copper holder and silver wire, the current-voltage (I-V) characteristics were obtained under 

dark and UV illumination. 

3. Results and Discussions 

 

Figure 1: I-V characteristics under dark and UV illimunation. 

Current (I)-Voltage (V) characterictics are carried out under dark and UV illumination with 365 nm 

wavelength and at UV illumination (250 mW/cm2). All measurements in dark and UV illumination 

are performed under ±10V bias voltage. I-V characteristics of Au/MgO-PVP/n-Si MPS diodes 

under dark and UV illumination (250 mW/cm2) are exhibited in Figure 1. As seen from Figure 1, 

the rectification rates decrease with the UV illimunation and show a more omic behavior. The 

reason why MPS diodes exposed to UV illumination exhibit ohmic behavior rather than rectifier 

behavior is that electrons were added to the structure from the interface layer as a result of the 

absorption of light by the metal-oxide material at the MgO-PVP interface. Thus, more electrons will 

be added to the current-conduction mechanism and the movement of the electron can be easily seen 

even at reverse bias voltages. This situation will allow current to flow from the diode in both the 

reverse and forward bias region and therefore will cause an ohmic behavior [23], [24]. 
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Figure 2: Ri-V characteristics under dark and UV illimunation. 

The resistance of diode under dark and UV illimunation can be determined by the basic Ohm law 

given in Eq. 1. 

𝑉 = 𝐼. 𝑅 (1) 

The graph of the variation of Ri values calculated according to Ohm's law is given in Figure 2. As 

can be seen from Figure 2, the Rs values (Rs is Ri value at 10 V) obtained from the forward bias 

voltage are approximately 2.86 kΩ under the dark and 0.93 kΩ under UV illumination. It is 

understood that the UV illumination effect reduces the series resistance by about 1/3. On the other 

hand, at negative bias voltage, the shunt resistance (Rsh) (Rsh is Ri value at -10 V) of the Au/MgO-

PVP/n-Si MPS diodes can also be determined. In order to understand the actual effect of the UV 

illumination effect on the Au/MgO-PVP/n-Si MPS diodes should be examined Rsh. The value of Rsh 

is approximately 22.4 MΩ under the dark and this value decreases to approximately 39.2 kΩ with 

the effect of UV illumination. As can be seen from Figure 2, the resistance value of the diode in 

negative bias voltage almost remains constant with applied bias dependence while resistance is 

decreased in positive bias voltage [25]. From both Figure 2 and Figure 1, the Au/MgO-PVP/n-Si 

MPS diodes can be determined the rectification ratio (RR). In Figure 1, the ratio (IF/IR) of the 

current value (IF) corresponding to the maximum voltage in the positive bias voltage to the current 

value (IR) corresponding to the minimum bias voltage at the negative bias voltage give the 

rectification ratio. Similarly, the ratio (Rsh/Rs) of the value Rsh corresponding to the minimum bias 

voltage in the negative bias region to the value Rs corresponding to the maximum bias voltage in the 

positive bias voltage region give the rectification ratio. The rectification ratios under dark and UV 

illumination are obtained as 7.84x103 and 4.21x101, respectively.  

The formula between the bias voltage to diodes and the current formed in the barrier between metal 

and semiconductor can be expressed as follows according to the theory of Termionic Emission (TE) 

[26]: 

𝐼 = 𝐼0 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑞(𝑉 − 𝐼𝑅𝑠)

𝑛𝑘𝑇
) − 1] = 𝐴𝐴∗𝑇2𝑒𝑥𝑝 (−

𝑞 𝐵0

𝑘𝑇
) [𝑒𝑥𝑝 (

𝑞(𝑉 − 𝐼𝑅𝑠)

𝑛𝑘𝑇
) − 1] (2) 

Here T is the absolute temperature, A is the area of the rectifier contact, k is the Boltzmann constant, 

A* is Richardson's constant and q is the electronic charge. 

Ln(I)-V plot, which is the characteristic of the region where the current shows the best linear 

increase in positive bias voltage, is given in Figure 3. Ln(I)-V graphs have different slope values 

under dark and UV illumination. By using both Figure 3 and Equation 2 together, important basic 

diode parameters such as ideality factor (n), reverse saturation current (Id0), zero bias barrier height 
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(B0) can be obtained according to TE theory. The values of n, Id0, B0, Rs and Rsh calculated using 

TE theory from I-V data were obtained as 4.32, 7.2x10-10 A, 0.78 eV, 2.86 kΩ and 22.4 MΩ in the 

dark, while these values under UV illumination were obtained as 8.96, 6.3x10-8 A, 0.67 eV, 0.93 kΩ 

and 39.2 kΩ, respectively.  

 

Figure 3: Ln(I)-V characteristics under dark and UV illimunation. 

In cases where the I-V graph deviates from linearity, determining the value of Rs by using TE theory 

may not give accurate and reliable results. Norde method developed to obtain both the Rs and the 

B values more accurately and reliably is expressed in Equation 3 as folows [27]: 

𝐹(𝑉) =
𝑉

𝛾
−
kT

q
ln (

I(V)

AA∗T2
) (3) 

𝐵 = 𝐹(𝑉𝑚𝑖𝑛) +
𝑉𝑚𝑖𝑛
𝛾

−
kT

q
 (4) 

𝛾 is an integer, 𝐵 is Norde barrier height, F(V) is Norde function, 𝐹(𝑉𝑚𝑖𝑛) is the minimum value 

of F (V) and  𝑉𝑚𝑖𝑛 is the bias voltage value in 𝐹(𝑉𝑚𝑖𝑛). The F (V) graph obtained according to the 

Norde method is given in Figure 4. 

 

Figure 4: F(V)-V characteristics under dark and UV illimunation. 

As can be understood from Figure 4, it is seen that the Norde curves form a valley division of 

around 1.5 V in the dark and around 2.5 V under UV illumination. In addition, it is seen that the 
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slope of the F(V) graph decreases with the effect of UV illumination and the series resistance 

decreases. 

The basic diode parameters obtained by TE theory and Norde Method are also given in Table 1 for 

both dark and UV illumination conditions. 

Table 1. Main electrical parameters of Au/MgO-PVP/n-Si MPS diodes under dark and UV illimunation. 

 n  
Id0 (nA) 

(TE) 
B0 (eV) 

(TE) 

RR 

(TE) 

Rsh (kΩ) 

(TE) 

Rs (kΩ) 

(TE) 
B (eV) (Norde) Rs (kΩ) (Norde) 

Dark 4.32 72 0.78 7.84 x 103 2.24 x 104 2.86 0.95 2.86 

250 mW/cm2 8.96 0.63 0.67 4.21 x 101 39.2 0.93 0.783 0.34 

 

As can be seen from Table 1, the basic electrical parameters of Au/MgO-PVP/n-Si MPS diodes 

have a very high sensitivity to UV illumination. The value of n increases due to UV illumination 

effect, while all other parameters decrease. 

4. Conclusions 

In this study, Au/MgO-PVP/n-Si Metal/Polymer/Semiconductor (MPS) diodes were fabricated by 

electro-spinning method. The basic diode parameters such as ideality factor (n), reverse saturation 

current (Id0), zero bias barrier height (B0), series resistance (Rs) and shunt resistance (Rsh) are 

obtained using the current-voltage (I-V) characteristics of MPS diodes under dark and UV 

illumination (250 mW/cm2). The values of n, Id0, B0, Rs and Rsh calculated using TE theory from I-

V data were obtained as 4.32, 7.2x10-10 A, 0.78 eV, 2.86 kΩ and 22.4 MΩ in the dark, while these 

values under 250 mW/cm2 UV illumination were obtained as 8.96, 6.3x10-8 A, 0.67 eV, 0.93 kΩ 

and 39.2 kΩ, respectively. The minimum barrier height (B) calculated using the Norde method of 

Au/MgO-PVP/n-Si MPS diodes was found to be 0.95 eV and 0.78 eV under dark and UV 

illumination, respectively. The basic electrical parameters of MPS diodes have a very high 

sensitivity to UV illumination. From the obtained values under dark and UV illumination of the 

Au/MgO-PVP/n-Si MPS diodes, it is understood that the light sensitivity of the MgO-PVP material 

is high and it is suitable for use in many technological and industrial areas. Therefore, MgO-PVP 

interface material is a promising candidate for interfacing material that can be preferred in light 

sensor applications. As a result, it is thought that MgO-PVP is an alternative material to traditional 

interface insulators thanks to its sensitivity to light and will contribute to scientific studies. 
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Abstract 

Moryayla village, in eastern Turkey, Erzurum is located approximately 170 km northwest of 

Erzurum province. In this region, Porphyry Cu - Mo mineralizations are located in quartz - 

monzonite (Eocene). Volcanic and sedimentary rocks (lower and upper Eocene) in the region 

unconformably overlie the metamorphic basement consisting of marble and schist. The Cd, Cr, Cu, 

Mo, Ni, Pb and Zn element contents of these samples were examined by taking 50 soil samples from 

different locations from the study area and its surroundings. The minimum, maximum, average, 

median and standard deviation values of these elements in the soil were calculated. It was found 

that it has strong positive correlation (Pearson correlation) values between Cd-Pb, Cd-Zn, Cr-Ni, 

Cu-Mo and Pb-Zn (p <0.01) associations. In factor analysis, 3 factors were created and Factor 1: 

Cd-Pb-Zn association was 34.12% of the total variance; Factor2: Cr-Ni association 25.72% of the 

total variance; Factor 3: Cu-Mo association is 21.63% of the total variance, and it was found to be 

81.48% in total. In the dendogram created by the single-link clustering method, three groups (Cr-

Ni, Cu-Mo and Pb-Zn) were formed separately. 

Keywords: Soil, Factor, correlation, clustering 

1. Giriş 

Porfiri bakır yatakları, dünyadaki bakır kaynaklarının en önemli kaynaklarıdır. Bu yataklar, kalk-

alkali magmalarla ilişkili bir yitim zonunda veya yüksek-K’lu kalkalkalin ve şoşonitik magmalarla 

ilişkili çarpışma ortamında oluşabilirler [1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Dünyadaki birçok porfiri 

bakır yatağının oluşumunun okyanusal yitim ile yakından ilgili olduğu bilinmektedir. Ancak, 

çarpışma ortamlarında oluşan porfiri bakır yatakları yıllardır incelenmesine rağmen, ilişkili 

magmaların kökeni hala tartışmalıdır [12]. Porfiri bakır yatakları genellikle oksitlenmiş felsik 

magmalarla ilişkilidir [13, 14, 15, 16, 17]. Birçok çalışmada, manto veya alt kabuktan türetilen 

yüksek oranda oksitlenmiş magmaların kalkofil element bakımından zengin  olduğu ileri 

sürülmüştür [18, 19]. Aslında cevher oluşturan porfiri yatakların çoğunda bol miktarda SO4
2- 

bulunmaktadır [19, 20, 21, 22].  Çünkü ana magma evrimi aşamasında sülfitçe doygun olmayan  

çözeltide Cu zenginleşmesi meydana gelmiştir [17, 23, 24].   

Toprakta bulunan element konsantrasyonları, toprağın mineralojik bileşimi, tane boyu, organik 

madde ve kil içeriğine bağlı olarak değişir [25]. Bu çalışmada, Moryayla Köyü ve çevresindeki 

toprak örneklerinin analiz sonuçlarından elde edilen değerlerle faktör ve kümeleme yöntemi ile 

element birliktelikleri incelenmiştir.  

2. Materyal Metod 

Çalışma alanı, Erzurum ilinin  yaklaşık 170 km kuzeybatısındadır (Şekil 1). Eosen yaşlı kuvars – 

monzonitler içerisinde Cu-Mo cevherleşmeleri yer almaktadır. Bölgedeki volkanik ve tortul 

kayaçlar (alt ve üst Eosen) ise, mermer ve şistten oluşan metamorfik temel üzerine uyumsuz olarak 

gelmektedir (Şekil 2).   
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Çalışma alanı ve çevresinden farklı lokasyonlardan GPS yardımı ile 50 adet toprak örneği 

alınmıştır. Her lokasyondan 0,5-1 kg olarak alınan örnekler oda sıcaklığında kurutularak < 2 mm 

açıklığa sahip bir elekten geçirilerek analiz için hazırlanmıştır. Hazırlanan bu örneklerin (Cd, Cr, 

Cu, Mo, Ni, Pb ve Zn) element içerikleri, Me-MS41 yöntemi ile ICP-MS (Endüktif Eşleşmiş 

Plazma-Kütle spektrometresi) cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Dedeksiyon limiti (mg/kg), Cu için 

0.2-10000 ve Mo için 0.05-10000 aralığındadır. 

 

Şekil 1: Çalışma alanı yerbulduru haritası 
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Şekil 2: Çalışma alanı Jeoloji Haritası [27] 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

Moryayla köyü ve çevresinden 50 ayrı lokasyondan toplanan toprak örnekleri ICP-MS cihazı ile 

analiz edilerek Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb ve Zn element değerleri belirlenmiştir. Tablo 1'de örnek 

sayısı, minimum, maksimum, A. ortalama, medyan, standart sapma, Skewness ve Kurtosis değerleri 

verilmiştir. A. ortalama değerleri standart sapma değerleri ile karşılaştırıldığında, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb 

ve Zn ortalama değerlerin yüksek olduğu (Mo dışında) görülmüştür. Skewness Cd ve Mo 

değerlerinin ortalama ve medyan değerlerinden büyük olduğu gözlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1: İncelenen elementlerin istatistiksel parametreleri (mg/kg) 

 Cd Cr Cu Mo Ni Pb Zn 

N 50 50 50 50 50 50 50 

Minimum 0.1 0.16 17 0.52 4.6 10.7 50 

Maksimum 0.88 53 760 53.7 74.2 116 218 

A. Ortalama 0.3 20 71 3 17 28 89 

Medyan 0 16 48 1 15 21 79 

Std. Deviation 0.19 11.28 106.48 8.18 10.42 18.92 31.83 

Skewness 1 1.1 6 5 4 3 2 

Kurtosis 1.47 0.93 37.53 31.04 18.39 9.44 4.63 

 

Çalışma alanındaki elementler arasındaki Pearson korelasyon katsayılarına bakıldığında Cd-Pb 

(0.65), Cd-Zn (0.84), Cr-Ni (0.72), Pb-Zn (0.63) arasında pozitif bir korelasyon (p > 0.01) 

gözlenmiştir (Tablo 2). 
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Tablo 2: Elementler arasındaki korelasyonlar (*p > 0.05, **p > 0.01) 

 Cd Cr Cu Mo Ni Pb Zn 

Cd 1       

Cr -0.187 1      

Cu .321(*) 0.112 1     

Mo .343(*) -0.225 .363(**) 1    

Ni -0.091 .722(**) 0.074 0.004 1   

Pb .654(**) -.319(*) -0.107 0.031 -.297(*) 1  

Zn .835(**) -0.23 .296(*) 0.17 -0.195 .630(**) 1 

 

Faktör analizinin en önemli amacı, değişkenler arasında bulunan korelasyonları açıklamak ve 

hesaplanan en az sayıdaki ortak faktörlerin sayısını belirlemektir. Yapılan çalışmaların birçoğunda, 

birincil (temel) bileşen analizleri ile birlikte varimax yöntemi kullanılarak ve faktör sayılarındaki 

kriterler esas alınarak Kaiser Ölçütü tercih edilmiştir [28]. 

Elementlerin korelasyon matrisini elde etmek için SPSS 15.0 programı kullanılarak Birincil (Temel) 

Bileşenler Varimax Rotasyonlu Varyans Miktarları 3 ayrı faktör değeri ile belirlenmiştir. Faktör 1 

toplam varyansın yaklaşık % 34.12 lik bir kısmını oluşturmaktadır. Faktör 2’nin açıkladığı varyans 

değeri yaklaşık olarak % 25.72 iken, Faktör  3 varyans değerinin yaklaşık olarak % 21.63’ünü 

açıklamaktadır. Bu varyans değerleri gittikçe azalmaktadır. Tabloda da  görüldüğü gibi  ilk 3 

faktörün, toplam varyansı açıklayan yüzdesi % 81.48 olup oldukça yüksektir (Tablo 3). 

Tablo 3: Birincil (Temel) Bileşenler Varimax Rotasyonlu Varyans Miktarları 

Faktörler Başlangıç Özdeğerler Rotasyon Sonrası Değerler 

 Toplam % Varyans % Kümülatif Toplam % Varyans 
 

% Kümülatif 

1 2.824 40.345 40.345 2.388 34.119 34.119 

2 1.685 24.065 64.409 1.801 25.722 59.842 

3 1.195 17.067 81.476 1.514 21.634 81.476 

4 0.675 9.644 91.120    

5 0.278 3.976 95.096    

6 0.213 3.044 98.140    

7 0.13 1.860 100.000    

 

Faktör döndürme yöntemi ile en uygun olan faktör çözümü bulunur.  Bu yöntem ile faktör yükleri 

tahmin edilerek, ortak faktör ve diğer faktörler için yorumlar yapılır. Bu şekilde değişkenler 

arasındaki ilişkilerin kökeni analiz edilmiş olur. Kümeleme (cluster)  analizi, çok fazla değişkenli 

veriler ile değişkenler arasındaki uzaklıklar kullanarak, birbirlerine benzer veya farklı değişkenleri 

bir araya getirerek ortak özellikler gösteren grupları oluştururlar. Faktör analizleri ise, değişkenler 

arasında yüksek korelasyon değerleri bulunan değişkenler bir araya getirilerek yeni ve anlamlı 

faktörleri oluştururlar [28]. 

Faktör yüklerini yorumlamak için, faktör yapısını basitleştirmek gerekir. Bunun için bileşenlerin  

belirli  açı ile eksenleri döndürülür. Faktörün döndürülmesi  ile faktör yükleri ortogonal hale 

getirilir [29]. Bu döndürülmeden sonra değişkenler bir faktörde yükünü artarırken, diğer faktörlerde 

ise yükleri azalmaktadır. Böylece  faktörlerin her birinde, daha etkili olan değişkenler bulunarak her 

bir faktör  kolay bir şekilde yorumlanabilir [28, 30]. 

Tablo 4’te varimax rotasyonu sonucunda, Faktör 1’de Pb ve Zn değişkenleri, Faktör 2’de Cr ve Ni 

değişkenleri ve Faktör 3’te Cu ve Mo değişkenlerinin birliktelikleri gözlenmiştir. Bu elementlerin 

birliktelikleri Kümeleme (Cluster) analizi yönteminde de görülmektedir (Şekil 3). 

 

 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

282 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

Tablo 4: Varimax Rotasyonlu Faktör Yükleri Matrisi 

Değişkenler Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 

Cd 0.90 -0.03 0.32 

Cr -0.14 0.93 -0.08 

Cu 0.14 0.19 0.80 

Mo 0.06 -0.19 0.82 

Ni -0.11 0.89 0.07 

Pb 0.85 -0.25 -0.21 

Zn 0.90 -0.09 0.20 

 

Şekil 3: Kümeleme (Cluster) analizi yöntemi ile element birliktelikleri 

Faktör dönüşüm matrisi, faktör matrislerini yorumlayabilmek için kullanılır. Rotasyonlu olmayan 

faktörlerin doğru yorumlanması daha az anlamlı olur. Bu yüzden rotasyonlu faktörler 

kullanılmalıdır. Faktör sonuçlarının analitik anlamı ise, rotasyonlu  matris ile hangi değişkenler bir 

faktör oluşturacak ise yüksek olan ortak ağırlıklara bakılır ve tespit edilir. Ortak ağırlığın yüksekliği 

araştırmaya göre değişiklik gösterebilir. Elde edilen değer 0.35’e kadar küçük olabilir iken, 0.55’e 

kadar kesme noktası da bulunabilir [28, 31]. 

Tablo 5’te Faktör 1 – Faktör 2 (0.19) ve Faktör 1 – Faktör 3 (0.295) değerleri 0.35’ten küçük, diğer 

faktörler  bu değerden büyük olduğu görülmüştür. 

Tablo 5: Faktör Dönüşüm  Matrisi 

 Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3   

Faktör 1 0.85 -0.437 0.295   

Faktör 2 0.19 0.775 0.602   

Faktör 3 0.492 0.456 -0.742   

 

Faktör yükleri  matrisinde faktör analizleri bakımından önemli olup, hangi değişkenin hangi faktör 

ile birlikte bulunduğunu gösterir. Ayrıca, bu faktörlerin yorumlanmasına da büyük katkılar sağlar 

[28, 32, 33, 34].  

Şekil 4’te faktörler,  değişkenler ve ortak varyans değerleri yer almaktadır.  
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Şekil 4: Faktör yükleri grafiği 

4. Sonuçlar 

-Toprak örneklerindeki element değerleri istatistiksel olarak incelenmiştir. 

-Cd, Cr, Cu, Ni, Pb ve Zn ortalama değerleri standart sapma değerlerinden yüksek olduğu 

görülmüştür. 

-Pearson korelasyon katsayılarına bakıldığında Cd-Pb, Cd-Zn, Cr-Ni, Pb-Zn arasında pozitif bir 

korelasyon (p > 0.01) gözlenmiştir. 

-Birincil (Temel) Bileşenler Varimax Rotasyonlu Varyans Miktarları, rotasyon sonrası 3 ayrı faktör 

değeri ile belirlenmiştir: 

• Faktör 1 toplam varyansın yaklaşık % 34.12  

• Faktör 2 toplam varyansın yaklaşık % 25.72  

• Faktör  3 toplam varyansın yaklaşık % 21.63’ünü açıklamaktadır. Bu 3 faktörün, toplam 

varyansı açıklayan yüzdesi % 81.48 olup oldukça yüksektir. 

-Varimax rotasyonu sonucunda, Faktör 1’de Pb ve Zn değişkenleri, Faktör 2’de Cr ve Ni 

değişkenleri ve Faktör 3’te Cu ve Mo değişkenlerinin birliktelikleri gözlenmiştir. 

-Faktörler arası ilişkiye baktığımızda Faktör 1-Faktör 1 ve Faktör 2-Faktör 2 arasında pozitif bir 

ilişki gözlenirken, Faktör 3-Faktör 3 arasında negatif bir ilişki gözlenmiştir. 

-Tüm bu istatistiksel değerlendirmeler sonucunda; Cu-Mo, Cr-Ni ve Pb-Zn-Cd element birlikteliği 

görülmüştür.  
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INVESTIGATION OF POLLUTION PARAMETERS IN STREAM SEDIMENTS IN 

OVACIK VILLAGE AND ITS SURROUNDINGS (BALIKESIR) 

OVACIK KÖYÜ VE ÇEVRESİNDE (BALIKESİR) BULUNAN  DERE 

SEDİMENTLERİNİN KİRLİLİK PARAMETRELERİ İLE İNCELENMESİ 
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Abstract 

23 stream sediment samples were taken in order to investigate the accumulation of metals in the 

stream sediments and the pollution dimensions and possible sources of this accumulation in Ovacık 

village, 12 km northwest of Balıkesir. The elemental values obtained by conducting geochemical 

analyzes (Pb, Cd, Ag,   Zn, Cu, As, Mn, Ni, Mo ve Sb) of the samples taken within this scope were 

analyzed by statistical methods. Average shale values were accepted as background values in the 

calculation of metal contamination in sediment samples. The enrichment factor (EF), 

geoaccumulation index (Igeo), Contamination factor (Cf) and pollution load index (PLI) were 

calculated to determine the impurity dimensions of the metals studied. According to the analysis 

results obtained, it was seen that the average values of the elements As, Cu, Mn and Pb were above 

the world average shale values, while the average values of the elements Ni, Sb and Zn were below 

the world average shale values. Calculated EF values are 0.001-0.06, Igeo values are 0.01-1.31; Cf 

values 0.1-4.1; and PLI values were observed to vary between 0.00-2.25. According to these 

calculated values, it was seen that there was less enrichment and contamination according to EF 

and Igeo values, and a significant amount of pollution according to Cf and PLI values. 

Keywords: Stream sediment, pollution, enrichment 

1. Giriş 

Çalışma alanı, Balıkesir ilinin yaklaşık 12 km kuzeybatısında yer almaktadır (Şekil 1). Dere 

sedimentleri, magmatik, metamorfik ve volkanik kayaçlardan kaynaklanır. Bu kayaçlardan bazıları, 

dere yatağı boyunca yüzey suları ile aşınabilir [1]. Dere sedimentleri, hareketliliğin, dağılımın ve 

genellikle ayrışmanın yoğun olduğu alanlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [2, 3, 4]. Ayrıca, 

bu sedimentlerdeki element dağılımı ağır minerallerin jeokimyasal özellikleri esas alınarak 

incelenmiştir [5, 6]. 
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Şekil 1: Çalışma alanı yer bulduru haritası 

Çalışma alanı  ve çevresinde Tersiyer yaşlı volkanik kayaçlar birçok epitermal Au yatağını 

içermektedir [7]. Bölgede Hallaçlar Formasyonunun volkanikleri ve alüvyonlar (Kuvaterner) olmak 

üzere iki farklı birim bulunmaktadır (Şekil 2). Hallaçlar volkanik kayaçları Üst Oligosen-Erken 

Miyosen yaşlıdır [8]. Bu Formasyon, yaklaşık 400 m kalınlıkta, kırmızı, beyaz-kirli sarı ve 

kahverengi renkli andezitik ile dasitik kayaçlar, lav akıntıları, silisleşmiş kayaçlar ve bunların 

alterasyon ürünlerinden oluşmuştur.  Hallaçlar volkaniklerinde alterasyon silisleşme ve kaolinleşme 

şeklindedir. Pirit cevherleşmesi de gözlenmektedir [9]. Hallaçlar Formasyonu'nun volkanik 

kayaçları, lav akıntıları ve tüfler tarafından uyumsuz olarak üzerlenmiştir. Bu lav ve tüflerin daha 

önce sadece Pelit Köy çevresinde gözlenmesine rağmen, çalışma alanının doğusunda geniş yüzeyler 

sunmaktadır ve bu kayaçlar [8] tarafından "Dedetepe Formasyonu" olarak adlandırılmıştır. 

Dedetepe Formasyonu'nun lavları; dasit, riyodasit ve riyolitlerden oluşmaktadır ve Hallaçlar 

Formasyonuna göre daha asidiktir [10]. 

Dere sediment kirlilik parametrelerinin araştırılması, maden araştırmalarında yaygın olarak 

kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada Ovacık köyü hidrohermal alterasyon zonu çevresinde elde 

edilen dere sediment örneklerinin jeolojik ve jeokimyasal özellikleri esas alınarak kirlilik 

parametreleri istatistiksel olarak incelenmiştir. 
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Şekil 2: Çalışma alanı Jeolojik Haritası 

2. Materyal ve Metod 

Çalışma alanı ve çevresinden 0.5- 1 kg ağırlığında 23 adet dere sediment örneği alınmıştır. Alınan 

bu örnekler poşetlenerek ve numaralandırılarak laboratuara getirilmiş ve serilerek oda sıcaklığında 

kurutulmuştur. Daha sonra bu örnekleri iri taneli kayaç parçalarından ayırmak için < 2 mm açıklığa 

sahip elekten geçirilmiştir. Analize hazırlanan dere sediment örnekleri, ALS Chemex Kanada 

laboratuarına analiz için gönderilmiştir. Me-MS41 metodu ile çoklu-element analizleri ICP-MS 

(Inductively Coupled Plasma-Mass spectrometry) cihazı ile yapılmıştır. 

3. Tartışma ve Sonuçlar 

Bu çalışmada, 23 adet dere sediment örneğindeki As, Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb ve Zn element 

değerlerinin aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri hesaplanmıştır. 

Bu örneklerde tüm elementlerin  aritmetik ortalama değerleri standart sapma değerlerinden yüksek 

olduğu görülmüştür (Tablo 1).  

Tablo 1: İncelenen elementlerin istatistiksel değerleri 

  As Cd Cu Mn Ni Pb Sb Zn 

Örnek sayısı  23 23 23 23 23 23 23 23 

A. Ortalama  19.3 0.3 45.7 996.6 16.1 31.0 0.7 93.9 

Medyan  16.9 0.2 42.7 972.0 14.5 24.1 0.6 85.0 

Std. Sapma 10.2 0.2 13.1 291.4 6.9 17.1 0.4 34.6 

Minimum 7.7 0.13 25.2 661 8.6 12.3 0.19 59 

Maksimum 51.3 0.97 76.2 2130 34.8 82.5 1.6 220 

 

Çalışma alanında incelenen elementler arasındaki Pearson korelasyon katsayılarına bakıldığında 

Cd-Mn, Cd-Zn, Cu-Mn, Cu-Ni, Mn-Ni arasında güçlü bir pozitif  korelasyon gözlenmiştir (p > 

0.01) (Tablo 2). 
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Tablo 2: İncelenen elementler arasındaki Pearson korelasyon değerleri 

 As Cd Cu Mn Ni Pb Sb Zn 

As 1        

Cd -0.143 1       

Cu .451(*) 0.374 1      

Mn -0.031 .817(**) .567(**) 1     

Ni 0.011 .440(*) .599(**) .647(**) 1    

Pb -0.216 .512(*) -0.161 0.349 0.096 1   

Sb -0.221 .457(*) -0.18 0.298 -0.172 .449(*) 1  

Zn 0.062 .652(**) 0.2 .495(*) 0.252 .482(*) 0.263 1 

 

Kirlilik parametrelerinin değerlendirilmesinde, zenginleştirme faktörü (Ef), jeobirikim indeksi 

(Igeo), kontaminasyon faktörü (Cf) ve kirlilik yük indeks (PLI) değerleri kullanılmıştır.  

Ef değerleri, farklı çevresel alanlarda değerlendirmeler yapılırken metal kirliliğinin belirlenmesinde 

antropojenik kirliliğin etkisini belirlemede kullanılan bir indekstir [11, 12, 13, 14]. 

Metal  değerlerinin yerine Ef değerlerini kullanmak için, Fe (demir) elementi referans olarak 

alınmıştır. Çünkü kil minerallerinde Fe en çok bulunan elementtir. Bu çalışmadaki hesaplamalarda 

Ef değerleri hesaplanırken normalleştirme için Fe elementi kullanılmıştır [15, 16]. 

Ef   =   (Cx / Fex)  /  (Cc / Fec) 

Ef = Zenginleştirme faktörü 

Cx, Fex = Analizi yapılan metal değerleri 

Cc, Fec = Ortalama şeyl değerleri 

Ef değerleri, 0 – 2 arasında az, 2 - 5 arasında orta, 5 - 20 arasında yüksek, 20 - 40 arasında çok 

yüksek ve  ≥ 40 aşırı yüksek derecede zenginleşme olarak sınıflandırılır [17].  Tüm lokasyonlarda 

Ef değerlerinin  <0.5  olması  incelenen elementlerin litojenik (kabuksal) / doğal aşınma ve ayrışma 

sonucunda olduğunu göstermektedir (Tablo 3). 

Tablo 3: Dere sediment örneklerindeki EF değerleri 

Ö. No As Cd Cu Mn Ni Pb Sb Zn 

1 0.01 0.016 0.01 0.02 0.002 0.01 0.006 0.01 

2 0.01 0.016 0.01 0.02 0.005 0.06 0.009 0.01 

3 0.02 0.02 0.01 0.01 0.003 0.03 0.003 0.01 

4 0.02 0.005 0.01 0.01 0.002 0.01 0.002 0.01 

5 0.03 0.005 0.01 0.01 0.002 0.01 0.002 0.01 

6 0.01 0.007 0.01 0.01 0.004 0.01 0.002 0.01 

7 0.01 0.006 0.01 0.01 0.003 0.01 0.001 0.01 

8 0.01 0.033 0.02 0.03 0.005 0.02 0.008 0.02 

9 0.01 0.005 0.01 0.01 0.001 0.02 0.005 0.01 

10 0.01 0.016 0.01 0.01 0.001 0.03 0.01 0.01 

11 0.02 0.004 0.01 0.01 0.002 0.01 0.003 0.01 

12 0.02 0.012 0.01 0.01 0.002 0.02 0.004 0.02 

13 0.02 0.004 0.01 0.01 0.002 0.01 0.003 0.01 

14 0.01 0.006 0.01 0.01 0.002 0.01 0.002 0.01 

15 0.01 0.009 0.01 0.01 0.002 0.02 0.005 0.01 

16 0.03 0.005 0.01 0.01 0.002 0.01 0.004 0.01 

17 0.01 0.006 0.01 0.01 0.002 0.01 0.002 0.01 

18 0.01 0.005 0.01 0.01 0.001 0.01 0.003 0.01 

19 0.01 0.005 0.01 0.01 0.002 0.01 0.005 0.01 

20 0.01 0.013 0.01 0.01 0.002 0.02 0.005 0.01 

21 0.02 0.02 0.01 0.02 0.003 0.02 0.004 0.01 

22 0.01 0.01 0.01 0.01 0.002 0.02 0.011 0.01 

23 0.01 0.009 0.01 0.01 0.002 0.02 0.006 0.01 

Igeo =   (log2  * Cn)  /  (1.5  *  Bn) 
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Cn = ağır metal değeri, 

Bn = Ortalama şeyl değeri, 

1.5 = Litojenik  korelasyon değeri  

Jeoakümülasyon Indeks (Igeo)  değerleri 0'dan (Igeo = 0; kirlilik yok)   6'ya (Igeo > 5; çok yüksek 

kirlilik) kadar yedi sınıfa ayrılmıştır [18]. Igeo değerleri; < 0 -  kirlilik yok, 0 - 1 kirlilik, 1 - 2  az 

kirlilik, 2 - 3 orta kirlilik, 3 - 4  kirli, 4 - 5 önemli kirlilik ve  > 5  çok yüksek kirliliği  

göstermektedir [15, 16]. İnceleme alanındaki kirlilik derecesini belirlemek için Igeo değerleri Tablo 

4’te hesaplanmıştır. Çalışma alanında incelenen elementlerdeki tüm Igeo değerleri < 0 olduğundan 

kirlilik olmadığı gözlenmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4: Dere sediment örneklerindeki Igeo değerleri 

Ö. No As Cd Cu Mn Ni Pb Sb Zn 

1 0.16 -3.0 0.08 0.008 0.04 0.1 -0.1 0.05 

2 0.15 -3.7 0.07 0.008 0.04 0.2 -0.1 0.05 

3 0.24 -1.7 0.09 0.008 0.04 0.2 -0.6 0.05 

4 0.25 -5.9 0.09 0.008 0.04 0.1 -0.7 0.04 

5 0.27 -5.7 0.09 0.008 0.04 0.1 -0.8 0.04 

6 0.20 -4.9 0.09 0.008 0.05 0.2 -0.9 0.05 

7 0.18 -5.2 0.08 0.008 0.04 0.2 -1.1 0.05 

8 0.21 -0.1 0.09 0.009 0.05 0.2 0.1 0.05 

9 0.21 -6.1 0.07 0.008 0.03 0.2 -0.2 0.04 

10 0.20 -2.2 0.08 0.008 0.03 0.2 0.3 0.05 

11 0.24 -6.3 0.08 0.007 0.04 0.1 -0.4 0.04 

12 0.25 -2.9 0.08 0.008 0.03 0.2 -0.3 0.05 

13 0.23 -6.5 0.08 0.007 0.04 0.1 -0.4 0.04 

14 0.19 -6.1 0.07 0.007 0.03 0.1 -0.8 0.04 

15 0.21 -4.2 0.08 0.008 0.04 0.2 -0.1 0.04 

16 0.29 -5.9 0.09 0.008 0.04 0.1 -0.2 0.04 

17 0.21 -5.2 0.09 0.008 0.04 0.1 -0.7 0.04 

18 0.20 -5.7 0.08 0.008 0.03 0.1 -0.6 0.04 

19 0.22 -5.3 0.08 0.008 0.04 0.1 -0.1 0.04 

20 0.20 -3.4 0.08 0.008 0.04 0.2 -0.3 0.04 

21 0.21 -2.0 0.08 0.008 0.04 0.2 -0.3 0.05 

22 0.15 -4.7 0.07 0.007 0.03 0.2 0.2 0.05 

23 0.17 -4.4 0.07 0.007 0.03 0.2 -0.2 0.05 

 

Cf değeri, antropojenik kirlilikten etkilenmiş ağır metallerin çevresel kirlilik boyutunu belirlemek 

için kullanılır [17, 19, 20]. 

Cf  =  Cmetal  /  Co 

Cmetal  =  Ağır metal konsatrasyonu 

Co  =  Ağır metal dünya şeyl ortalaması  

Cf değerleri,  < 1 az kontaminasyon; 1 - 3 orta kontaminasyon; 3 - 6 yüksek kontaminasyon ve  > 6 

aşırı yüksek kontaminasyon değerlerini göstermektedir [21]. 

As, Cd, Cu, Mn, Ni (tüm lokasyonlarda), Pb, Sb ve Zn elementleri bazı lokasyonlarda < 1 ile 1-3 

arasında Cf değerlerine sahip olduğundan bu lokasyonlarda az ve orta derecede kontaminasyon 

gözlenmiştir. Ancak, As elementinin 16 nolu lokasyondaki Cf değeri 3.9, Cd elementinin Cf değeri  

ise 3.2 olup, bu lokasyonlarda yüksek kontaminasyon olduğu gözlenmiştir (Tablo 5).  
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Tablo 5: Dere sediment örneklerindeki Cf değerleri 

Ö. No As Cd Cu Mn Ni Pb Sb Zn 

1 0.7 1.3 0.8 1.3 0.2 1.0 0.5 1.1 

2 0.6 1.1 0.7 1.4 0.3 4.1 0.6 1.0 

3 1.9 1.9 1.3 1.2 0.3 2.7 0.3 1.2 

4 2.3 0.5 1.2 1.0 0.3 1.1 0.2 0.9 

5 2.9 0.6 1.2 1.3 0.2 1.1 0.2 0.9 

6 1.2 0.7 1.2 1.2 0.5 1.2 0.2 1.0 

7 0.9 0.7 1.0 1.3 0.3 1.2 0.1 0.9 

8 1.4 3.2 1.7 2.5 0.5 2.0 0.8 1.7 

9 1.3 0.5 0.7 1.0 0.1 1.9 0.5 0.8 

10 1.2 1.7 0.8 1.3 0.1 2.9 1.1 1.1 

11 1.9 0.5 1.0 0.9 0.2 0.7 0.4 0.7 

12 2.2 1.3 0.9 1.1 0.2 2.6 0.4 2.3 

13 1.6 0.4 0.9 0.9 0.2 0.9 0.4 0.8 

14 1.0 0.5 0.6 0.8 0.2 0.6 0.2 0.6 

15 1.3 0.9 0.9 1.0 0.2 1.6 0.6 0.9 

16 3.9 0.5 1.3 1.1 0.2 0.9 0.5 0.8 

17 1.3 0.7 1.6 1.1 0.2 1.0 0.2 0.9 

18 1.2 0.6 0.9 1.2 0.1 0.9 0.3 0.7 

19 1.5 0.6 1.2 1.1 0.2 1.0 0.6 0.8 

20 1.1 1.2 0.9 1.1 0.2 1.8 0.4 0.9 

21 1.4 1.8 1.1 1.4 0.2 1.6 0.4 1.0 

22 0.6 0.8 0.7 0.9 0.1 1.4 0.9 1.0 

23 0.8 0.8 0.7 0.9 0.1 1.6 0.5 0.9 

 

PLI değerleri,  ağır metallerin çok büyük boyutlu antropojenik kirlilik boyutunu belirlemek için 

kullanılır [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28] 

PLI  =   n√(Cf1 * Cf2 * Cf3 * Cf4* ……. *CFn) 

Cf =  Kontaminasyon faktörü 

n : Ağır metal sayıları  

PLI sonucunun >1 olması kirliliğin olduğunu ve <1 olması ise kirliliğin olmadığını göstermektedir 

[11, 22, 29]. 

İncelenen As, Mn ve Pb  element değerleri > 1 olduğundan, çalışma alanın bu elementler tarafından  

kirliliğe sahip olabileceğini göstermektedir.  

Tablo 6: Dere sediment örneklerindeki PLI değerleri 

As Cd Cu Mn Ni Pb Sb Zn 

2.05 0.65 0.94 1.39 0 2.25 0 0.86 

4. Sonuçlar 

Çalışma kapsamında, Ovacık köyü ve çevresinden 23 adet dere sediment örneği alınmıştır. Alınan 

sediment örnekleri, ICP-MS cihazı kullanılarak element analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına 

göre, aritmetik ortalama değerleri Mn > Zn > Cu > Pb > As > Ni > Sb > Cd olarak bulunmuştur. 

Elde edilen  EF değerlerinin < 0.5 olması zenginleşmenin olmadığını yada çok az olduğunu; Igeo 

değerlerinin < 0 olması kirlilik olmadığını;  Cf değerlerinin As, Cd, Cu, Mn, Ni (tüm 

lokasyonlarda), Pb, Sb ve Zn elementlerinin bazı lokasyonlarda  az ve orta derecede 

kontaminasyon, As ve Cd elementlerinin ise bazı lokasyonlarda yüksek kontaminasyona sahip  

olduğu gözlenmiştir. As, Mn ve Pb  elementlerinin PLI değerlerinin > 1: Cd, Cu, Ni, Sb ve Zn 

elementlerinin PLI değerlerinin ise < 1 olduğu görülmüştür.  
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Abstract 

Polymer materials have shown significant improvements in recent years and have become materials 

used in almost every branch of our daily life and industry. Polymers are different from steel and 

other materials due to their structures, and their usage areas are gradually expanding by bringing 

their advantageous sides to the fore. In addition to its many superior properties, its low hardness 

and durability when evaluated in terms of mechanical properties led to various studies to 

strengthen and develop plastic materials (Arıcasoy, 2006; Demirel, 2007; Özsoy, 2015). The 

development of plastics in line with the desired properties is achieved by copolymerization and 

reinforcement processes. In copolymerization, the monomer repeated in the polymer chain is 

polymerized with another monomer that will give strength and a new polymer with the desired 

properties is obtained. In reinforcement, composite materials are formed by mixing the plastic 

matrix with durable materials. Of course, composite materials require many additives suitable for 

the needs besides the main matrix material. Many methods are used to bring these substances 

together. The mechanical, chemical, thermal and physical properties of polymers without additives 

are worse than conventional materials. For this purpose, additives such as carbon, graphite, 

bronze, glass fiber and MoS2 were used in our study to increase the wear resistance of the 

polytetrafluoroethylene (PTFE) material and to reduce the friction coefficient. 10 different samples 

were designed as contribution and ratio and 40 samples were prepared. By keeping the 

contribution rates constant, composites were prepared in which five main additives were used alone 

and five main additives were used and graphite was used. The samples prepared by the ball-milling 

method were abraded by the pin-on-disc method under two different loads. By keeping the sliding 

speed and distance constant, the effect of different filling materials under different loads on the 

wear resistance was investigated. As a result of the tests, when the samples abraded under light 

(30N) and heavy (60N) conditions were examined, it was seen that the additive that provided the 

best wear resistance under both loads was glass fiber. The second best abrasion resistance value 

belongs to the composite containing graphite with glass fiber. 

Keywords: PTFE, Abrasion, Graphite, Bronze, Glass Fiber, MoS2 

1. Giriş 

PTFE kristalli polimer olup, termoplastik malzeme grubundandır. Daha çok teflon olarak bilinen 

PTFE, düz zincirli ve yüksek molekül ağırlığına sahip bir polimerdir.(Şekil 1) Kimyasal dayanımı, 

ısı direnci, iyi elektrik izolasyon özelliği ve aynı zamanda geniş bir sıcaklık aralığında düşük 

sürtünme katsayısına sahip olmasından dolayı önemli bir polimerdir. Tetrafloroetilen monomerinin 

polimerizasyonu Politetrafloroetilen polimerini verir. Beyaz yarı saydam katı polimerler 106 – 107 

düzeyinde yüksek molekül ağırlığına sahiptir ve 380 °C’de 1 – 10 GPas düzeyinde viskoziteye 

sahiptir. Yüksek termal kararlığı kuvvetli C-F bağından kaynaklanır ve bu özellik PTFE’yi yüksek 

sıcaklık polimeri yapar (Mark, 2014).  
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Şekil 1:  

PTFE sentetik floro polimerdir. En yaygın bilinen ismi ile Teflon (ticari marka) olarak 

tanınmaktadır. Yüksek ısı kararlılığı, düşük sürtünme katsayısı ve yapışmazdık özellikleri ile ön 

plana çıkan bir termoplastik malzemedir. Düzgün, sağlam ve kararlı moleküler yapısı PTFE nin 

sürtünme katsayısının oldukça düşük seviyelerde olmasının sebeplerindendir (Kedkar ve Negulescu, 

2002). Erime sıcaklığı, 327 oC ve kimyasal direnci yüksek bir polimerdir. Şekil 2’de 

politetrafloroetilen yapısı gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: Floropolimer-PTFE molekül yapısı. 

PTFE ve kompozitlerinin literatür çalışmalarını inceleyecek olursak; 

Takeichi ve arkadaşları (Takeichi, vd., 2008), 12 farklı karbon siyahı katkılı PTFE polimerinin 

tribolojik özelliklerini inceledikleri çalışmada, %10 karbon siyahı katkılı kompozitin en iyi aşınma 

direnci gösterdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, artan karbon siyahı miktarına bağlı olarak sürtünme 

katsayısının azaldığı belirlenmiştir. Karbon siyahının partikül boyutunun azalması ile hem sürtünme 

katsayısının hem de aşınma oranının azaldığını belirtmişlerdir. Kayma mesafesi arttıkça aşınma 

oranının azaldığı görülmüştür. 

Rodrigez ve arkadaşları (Rodrigez vd., 2016), katkısız polietereterketon (PEEK), %10 karbon 

fiber+%10 grafit katkılı PEEK ve %10 karbon fiber+%10 grafit+%10 PTFE katkılı PEEK polimer 

kompozitlerin yüke ve hıza bağlı olarak tribolojik özelliklerini incelemişlerdir. Grafit ve PTFE 

katkıları sürtünme katsayısını azaltırken en düşük sürtünme katsayısı %10 karbon fiber+%10 

grafit+%10 PTFE katkılı PEEK polimer numunesinde elde edilmiştir. Bunu sebebi ise PTFE 

katkının kendinden yağlayıcı özelliğe sahip olmasına ve karşı diskte transfer film tabakasının 

oluşmasına bağlamışlardır. 

Wang ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada (Wang, vd., 2013), PTFE katkılı polietereterketon 

kompozitlerinin sürtünme katsayılarının, katkısız PEEK’in sürtünme katsayısından daha az değerde 

olduğunu gözlemlemişleridir. Sürtünme katsayısında elde edilen bu azalmayı; kompozitte yer alan 

PTFE’in, karşıt yüzey üzerinde transfer film oluşturması olarak açıklamışlardır. 
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2. Materyal ve Yöntem 

Çalışmada kullanılan PTFE tozu 500µm boyutlarındadır. PTFE tozu ile birlikte kullanılan dolgular 

ise karbon < 45µm,< 80µm, > 106µm, grafit 40.0-51.5 µm, bronz  25-90 µm ve MoS2 50 µm 

boyutlarındadır. Daha önce yaptığımız proje ve literatür taramalarından yararlanarak numunelerin 

katkı oranları tasarlanmıştır.(Şekil 3) 

NUMUNE 
Katkı Türü 

Saf PTFE Bronz Karbon Grafit Cam elyaf Mo2S 

M202-1 . . . X . . 

M202-2 . X . . . . 

M202-3 . X . . . . 

M202-4 . . X X . . 

M202-5 . . X . . . 

M202-6 . . . X X . 

M202-7 . . .  X . 

M202-8  . . X . X 

M202-9 . . . . . X 

M202-0 X . . . . . 

Şekil 3: Çalışmada hazırlanan katkı yüzdeleri. 

Karışım hazırlanmadan önce PTFE ve tüm katkı malzemelerinin nem tayini yapılmıştır. PTFE tozu 

ve dolgu malzemeleri belirlenen oranlarda tartılarak uygun bağlayıcı (ETOH)  seçilerek mekanik 

karıştırıcı ile 24 saat karıştırılarak hazırlanmıştır. (Şekil 4). 24 saati tamamlanan karışımlar 

bağlayıcı ile birlikte tepsilere aktarılarak kurutulmak üzere 24 saat 100C etüvde kurutulmaktadır. 

Daha sonra oda sıcaklığına getirilmektedir. Böylece ısı ile beraber hem solvent kaybı sağlanmakta 

hem de kuruyan malzemeler arasında bağ kurumu gerçekleşmektedir.(Şekil 5) 

 

Şekil 4 ve 5: Kompozit karışımlarının hazırlandığı karıştırıcı (ball-milling). Ball-milling sonrası kurutulmak 

üzere tepsiye alınan malzemeler.  

Çalışmada hazırlanan kompozit numuneler aşınma testi ile değerlendirileceğinden test düzeneğine 

uygun kalıp hazırlandı. (Şekil 6) Pellet formuna gelen malzemeler 100 bar (pres basıncı) ile 

kalıplanmıştır. Kalıplama sonrasına hazırlanan PTFE malzemelerin gaz salınımı ve form kazanımı 

için 24 saat bekletildi. Daha sonra kademeli olarak artan sıcaklık programı ile 370C° de 6 saat 

sinterlendi yine kademeli soğutma programı ile oda sıcaklığına getirildi. Tüm saf ve kompozit 

PTFE malzemeler bu adımlar ile hazırlandı. Aşınma direnci testi için 25mm x 40mm boyutlarında 

kalıplandı.  
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Şekil 6: Aşınma direnci testi için 25mm x 40mm ölçülerinde kalıp. 

Aşınma testleri block-on-ring aşınma düzeneği kullanılarak çelik yüzeye karşı 30N ve 60N yük 

altında gerçekleştirildi.(Şekil 7) 

 

Şekil 7: Block-on-ring aşınma test düzeneği. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Test edilen PTFE numunelerinin aşınma dayanımı, ASTM G77 stadartlarına göre block on ring tipi 

adheziv aşınma test cihazı kullanılarak incelenmiştir. Deney cihazında aşındırıcı disk 95 HRB 

sertliğinde SAE1040 çeliğinden 60mm çapında üretilmiştir. Aşınma test cihazında, numuneler 30-

60N kuvvetle 1m/s kayma hızında dönen aşındırıcı diske 1000m kayma mesafesine ulaşıncaya 

kadar temas ettirilmiştir. Aşınma miktarı numunenin ağırlık kaybının ölçülmesiyle belirlenmiştir. 

Her bir test için,2 numune kullanılmıştır ve 2 numune için ölçülen sonuçların aritmetik ortalaması 

alınmıştır. Test numunelerinin aşınmadan önceki ağırlıkları dijital elektronik tartıyla ölçülmüştür. 

Aşınma deneyi yapıldıktan sonra test numunelerine tekrar ağırlık ölçümü yapılarak ağırlık kayıpları 

belirlenmiştir. (Şekil 8 ve Tablo 1) 

 

Şekil 8. 30N yük altında aşınma oranı grafiği. 
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Tablo 1: 30N yük altında aşınma testi sonucu numunelere ait değerler. 

Numune 
Yük (N) 

FN (N) 

Ağırlık Kaybı ΔM 

(mg) 

Yoğunluk 

(g/cm3) 

Aşınma Oranı Wr 

(cm3/Nm) 

Aşınma Oranı Ort. Wr 

(cm3/Nm) 

M202-0-1 30 0,1 2,159 7,42E-07 
7,66E-07 

M202-0-2 30 51,1 2,158 7,89E-07 

M202-1-1 30 69,9 2,143 1,08E-06 
1,10E-06 

M202-1-2 30 72,2 2,165 1,11E-06 

M202-2-1 30 7,8 2,548 1,02E-07 
1,01E-07 

M202-2-2 30 7,6 2,547 9,94E-08 

M202-3-1 30 7,4 2,545 9,69E-08 
8,93E-08 

M202-3-2 30 6,2 2,53 8,16E-08 

M202-4-1 30 1,2 2,132 1,87E-08 
1,95E-08 

M202-4-2 30 1,3 2,134 2,03E-08 

M202-5-1 30 2 2,121 3,14E-08 
2,58E-08 

M202-5-2 30 1,3 2,128 2,03E-08 

M202-6-1 30 0,9 2,239 1,33E-08 
9,67E-09 

M202-6-2 30 0,4 2,238 5,95E-09 

M202-7-1 30 0,6 2,227 8,98E-09 
8,97E-09 

M202-7-2 30 0,6 2,23 8,96E-09 

M202-8-1 30 27,4 2,355 3,87E-07 
4,23E-07 

M202-8-2 30 32,2 2,342 4,58E-07 

M202-9-1 30 28,2 2,353 3,99E-07 
3,46E-07 

M202-9-2 30 20,4 2,318 2,93E-07 

 

Aşınma oranı değerleri literatürde karşılaştırmalı çalışmalarda kullanılmak üzere hesaplanmıştır. 

Artan yük miktarına bağlı olarak aşınma oranındaki değişimi incelemek amacıyla 60N yük altında 

aşınma deneyi gerçekleştirilmiştir. (Şekil 10 ve Tablo 2) 

 

Şekil 10. 60N yük altında aşınma oranı grafiği 
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Tablo 2: 60N yük altında aşınma testi sonucu numunelere ait değerler. 

Numune 
Yük (N) 

FN (N) 

Ağırlık Kaybı ΔM 

(mg) 

Yoğunluk 

(g/cm3) 

Aşınma Oranı Wr 

(cm3/Nm) 

Aşınma Oranı 

Ort. 

Wr (cm3/Nm) 

M202-0-3 60 85,9 2,16 6,62E-07 
6,65E-07 

M202-0-4 60 86,4 2,154 6,68E-07 

M202-1-3 60 103,3 2,165 7,95E-07 
8,32E-07 

M202-1-4 60 112,9 2,163 8,69E-07 

M202-2-3 60 32,7 2,534 2,15E-07 
2,64E-07 

M202-2-4 60 47,8 2,545 3,13E-07 

M202-3-3 60 14,2 2,544 9,30E-08 
1,88E-07 

M202-3-4 60 43,3 2,541 2,84E-07 

M202-4-3 60 2,4 2,136 1,87E-08 
3,67E-08 

M202-4-4 60 7 2,132 5,47E-08 

M202-5-3 60 3,9 2,128 3,05E-08 
4,31E-08 

M202-5-4 60 7,1 2,125 5,56E-08 

M202-6-3 60 0,6 2,235 4,47E-09 
6,34E-09 

M202-6-4 60 1,1 2,232 8,21E-09 

M202-7-3 60 0,6 2,229 4,48E-09 
7,09E-09 

M202-7-4 60 1,3 2,234 9,69E-09 

M202-8-3 60 41 2,365 2,88E-07 
3,13E-07 

M202-8-4 60 47,5 2,355 3,36E-07 

M202-9-3 60 46,3 2,339 3,29E-07 
3,43E-07 

M202-9-4 60 50 2,333 3,57E-07 

4. Sonuç 

PTFE polimerine ilave edilen farklı türdeki katkılar PTFE polimerinin aşınma oranının azalmasında 

önemli rol oynamıştır. Kuru ortamda iki farklı yük altında gerçekleşen aşınma testi sonucunda her 

iki yük altında benzer sonuçlar elde edilmiştir. En iyi aşınma direnci %1grafit+%20(M-6)  cam 

elyaf kompozisyonu ile sağlanmıştır. M-6 kompozitini sırayla %20 cam elyaf, 

%1grafit+%20karbon kompozitleri takip etmektedir. Her iki yük altında en kötü aşınma direnci %1 

grafit katkılı PTFE kompozitine aittir. Bilindiği gibi grafit, birbirine zayıf Van der Waals kuvvetleri 

ile bağlanmış ince paralel düzlemler (grafen) oluşturan altıgen halkalardan oluşan tabakalı yapıya 

sahip katı bir yağlayıcıdır. Çalışma verileri incelendiğinde saf PTFE aşınma oranından daha kötü 

aşınma oranı sergileyen %1grafit katkılı kompozitin grafit miktarının aşınma direncini arttırmada 

yeterli olmadığı düşünülmüştür. Bu çalışma farklı çalışma ortamlarında, farklı yükler ile katkı 

oranları arttırılarak yeni projelere ışık olmuştur. 
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Abstract 

Today, with the developing technology, there are many technological product diversities at the 

levels that people can provide financially. Especially in recent years, unmanned aerial vehicles 

which have been widely known and can be used in almost all areas, are an example of this. 

Unmanned aerial vehicle is an aircraft that physically does not have a pilot, is classified as 

aircraft, has smaller dimensions, does not require a long runway for take-off and landing and can 

take off and land vertically. They can be remotely controlled via satellite systems, they can fly long 

and hang in the air for a long time. These aircrafts which have such a wide range of uses and have 

their own power system, arouse great interest especially for aviation enthusiasts. The fact that it 

offers usable opportunities without person, easy access to areas that difficult to reach and more 

economically convenient opportunities have attracted great attention in the world in a short time. 

Remote control, vertical landing and take-off and small in size, software and hardware can be 

installed according to the required needs, access to geographical areas and rugged and 

mountainous regions where transportation is difficult, lightness, being used for defense purposes, 

having a simpler structure compared to other complex aircrafts advantages it provides such as the 

ability to design in various ways and the ability to move both indoors and outdoors, provide quite a 

variety of advantages for people for civilian use therefore, has enabled the rapid increase in 

interest in unmanned aerial vehicles almost worldwide in recent years. Its use in agriculture has 

found wide ranging uses such as mapping which reduce the rate of error, geographic exploration, 

hitting target, search and rescue, observation, archeology, scientific research, and commercial 

transport and shipping. With the aforementioned wide areas of use, especially in the pandemic 

process that emerged in China towards the end of 2019 and then affected the whole world, some 

countries started to use unmanned aerial vehicles in order to carry out non-contact commercial 

activities. In addition, the fact that people who do not leave their homes want to connect with 

outside world by using unmanned aerial vehicles and cameras as hobby, it affects air traffic 

negatively. Authorized civil aviation authorities prepare and implement legal laws and regulations 

in order to regulate the rapidly growing amateur unmanned aerial vehicle users and their use. In 

the regulations prepared, it is obligatory that unmanned aerial vehicles be evaluated according to 

the standards specified in the regulation and that the vehicles deemed necessary are officially 

registered. Some standards have been introduced for the use of unmanned aerial vehicle users and 

some requirements such as UAV pilot certificate have been imposed. In this study, the history, 

development process, current usage areas, maintenance activities and related regulations of 

unmanned aerial vehicles which have developed so much in military and civilian areas worldwide 

and provide many advantages in human life, are examined. 
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1. Giriş 

İnsansız hava araçlarının (İHA), amaca bağlı geniş bir kullanım alanı olması ve temel bir tanıma 

sahip olması insansız olan herhangi bir uçabilen araç bile bu kategoriye girebilmektedir. Ancak 

uzaktan insan kontrollü olarak sınır koyulursa ilk insansız hava aracının bir uçurtma olduğunu 

söylenebilir. Bu kritere göre insan kontrolünde bir amaç için yapılan ilk insansız hava aracı 

denemeleri de Douglas Archibald’a aittir. Archibald 1883 yılında 1200 ft.  yüksekliklerinde rüzgar 

hızını ölçmek için uçurtmaya bir anemometre bağlamış, ayrıca 1887 yılında da uçurtmaya kamera 

bağlayarak dünyada ilk defa bir keşif İHA’sı tasarlamıştır. Şekil 1’de görüldüğü üzere uçak 

sınıfında tasarlanan ilk insansız hava aracı ise 1. Dünya savaşının sonlarına doğru tasarlanan 

Kettering Aerial Torpedo isimli uçaktır. Bu tasarım ‘Kettering Bug’ olarak da bilinir ve çalışma 

prensibi de, öncesinde belirlenmiş, istenilen noktaya ulaştığında kanatlarının ayrılabilip bir bomba 

gibi hedefe doğru düşmesidir [1]. 

 

Şekil 1: Kettering Aerial Torpedo [1] 

Sonrasında Kettering Bug’a benzer şekilde Lawrence Sperry, Sperry-Curtis Aerial Torpedo isimli 

insansız hava aracını Amerikan Deniz Kuvvetlerine özel bir tasarım gerçekleştirmiştir. İHA’lar 

üzerine olan çalışmalar 2. Dünya Savaşı’nda da devam etmiş ve Vietnam, Afganistan ve Irak gibi 

birçok savaş cephelerinde boy göstermişler ve gelişme katederek günümüze kadar gelmişlerdir [2]. 

Operasyon sırasında olası kazalarda can kaybına sebep olmasının düşük olması, insanlı araçlara 

göre pilot yetiştirme maliyetlerinin daha düşük olması ve insanlı hava araçlara göre daha düşük 

yapım maliyetlerinin olması, günümüzde oldukça geniş kullanım alanlarına sahip olmasını 

kolaylaştırmıştır [3]. İHA’ların başlıca kullanım alanları Tablo 1’ de gösterilmektedir. 

Tablo 1:  İHA Kullanım Alanları [3] 

Sivil Kullanım Alanları Askeri Kullanım Alanları 

Doğal Afet Arama ve Kurtarma Hedef Vurma 

Yüzey Görüntüleme ve Haritalama Arama ve Kurtarma 

Ekolojik Gözlem Keşif ve Gözetleme 

Araştırma Terörle Mücadele 

Kargo Taşımacılığı Savunma 

 

Başlıca belirtilen kullanım alanlarına ek olarak son zamanda ortaya çıkan ve ilk test aşamasını 

tamamlamış havada yakıt ikmal deposu (ARS), Şekil 2’de görülen Boeing firmasının ve Amerikan 

askeri ordusunun İHA’lar üzerinden kullanmayı düşündüğü yeni kullanım alanlarından biridir [4]. 

İHA’ların ihtiyaçlar doğrultusunda yukarıda belirtildiği gibi geniş bir alanda kullanılmasından 

dolayı ihtiyaca bağlı olarak birbirinden farklı sınıflandırmalar yapılmaktadır. 
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Şekil 2: MQ-25 ARS İHA'sı [4] 

2. İHA Sınıflandırma 

İHA’ların sınıflandırılmasında belirli bir standart bulunmamaktadır. Özellikle sivil kullanım 

alanlarında, Dünya genelinde tam olarak bir standart bulunmadığı için ülkelerin havacılık 

otoriteleri, tercih ettikleri bir standart belirleyip İHA’ları sınıflarına ayırmaktadır. Tablo 2’de 

görüldüğü üzere genellikle sınıflandırmalar menziline, boyutlarına, kanat yapılarına ,ağırlıklarına 

kullanım amaçlarına ve tasarım yapısına göre yapılmaktadır. Kanat yapılarına göre döner kanat ya 

da sabit kanat, boyutlarına göre mikro (MAV) ve nano boyutlu(NAV), kalkış şekline göre dikey 

kalkış-iniş (VTOL) ve yatay kalkış-iniş yapan (HTOL), tasarım özelliklerine göre düşük irtifalı-kısa 

menzilli (LASE), düşük irtifa-uzun menzilli (LALE), orta irtifalı-uzun menzilli (MALE) ve yüksek 

irtifa ve uzun menzilli(HALE) gibi örnekler verilebilir. Tablo 3’te görüldüğü üzere ise 

sınıflandırılmış bazı İHA’ların ağırlıklarına ve menzillerine göre özellikleri de benzerlik 

gösterebilmektedir [5]. Dolayısı ile İHA’ları sınıflandırmada genel sabit standartlama yerine farklı 

konfigürasyonlarda sıralamalar sunulabilmektedir. İHA’ ların geniş kullanım alanlarına sahip 

olması ve görevlerinin aksamadan yerine getirilebilmesi için de İHA bakımları da dikkat edilmesi 

gereken hususlardan biridir. Hava araçlarında belirli bakım standartlarına göre bakım talimatları 

bulunmakta ve bu talimatlara göre bakımlar gerçekleştirilmektedir. 

Tablo 2: İnsansız Hava Araçlarının Sınıflandırılması [5] 

 

Tablo 3: Ağırlıklarına ve menziline göre standart verilmiş İHA kategorileri [5] 

Sınıf Menzil Ağırlık Aralığı 

Yakın menzilli mikro ve mini İHA 25-40 km x ≤ 5 kg 

Kısa menzilli ve hafif ağırlıklı İHA 10-70 km 5 kg < x ≤ 50 kg 

Orta menzilli ve hafif ağırlıklı İHA 70-250 km 50 kg < x ≤ 100 kg 

Ortalama İHA 150-1000 km 100 kg < x ≤ 300 kg 

Orta ağırlıkta İHA 70-300 km 300 kg < x ≤ 500 kg 

Ağır ve orta menzilli İHA 70-300 km x ≤ 500 kg 

Ağır ve uzun menzilli İHA 1500 km’ e kadar 1500 ≤ kg 

İnsansız savaş uçağı 1500 km’ e kadar 500 < kg 
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3. Hava Aracı Bakımı 

Hava aracı bakımı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’nün yayımlamış olduğu Sürekli 

Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Talimatı’nda bulunan tanımlamaya göre, uçuş öncesi 

kontrollerin dışında, bir hava aracının revizyonu, tamiri, kontrolü, değişimi, modifiye edilimi veya 

arıza giderimi gibi işlemlerinden herhangi birinin ya da bunların herhangi bir kombinasyonunu 

içeren uygulamadır [6]. Hava araçlarına bakım yapılmasının temel amacı, hava aracının uçuş süresi 

boyunca performans ve güvenilirliğinin tasarım ve üretim sınırında kalmasıdır [7]. Hava aracı 

üreticileri, ürettikleri araçların bakım faliyetlerini, bakım sınıflandırmalarını ve içeriklerini 

belirlemektedir. Üreticiler detaylandırılmış bakım faliyetlerinin tamamını Maintenance Rewiev 

Board (MRB) dokümanları ile sunmaktadırlar. Ayrıca ilgili hava araçlarında zamanla meydana 

gelecek yenilik ve değişiklik güncellemeleri için de Service Bulletins (Servis Bültenleri) gibi 

dokümanlar yayımlarlar. Tablo 4’te görüldüğü üzere hava araçlarının bakım türleri bakımın 

amacına, yapıldığı yere, bakım süresine ve bakımın tekrarlanmasına göre dört ana başlık altında 

toplanabilir [8].  

Tablo 4: Hava Aracı Bakımının Sınıflandırılması [8] 

 

3.1. İHA Bakımı ve Onarımı 

İnsansız Hava Aracı (İHA), uygun şekilde önceden belirlenmiş bir uçuş planı aracılığıyla hem 

manuel hem de otonom olarak uzaktan navigasyon sistemi (RCV) ile kontrol edilebilen bir 

sistemdir. İHA’ların oldukça fazla uygulama alanı bulması kullanım oranının artmasına yol 

açmıştır. Ancak İHA’ların kullanımındaki bu artış, uçak gövdelerine kıyasla yüksek bir arıza 

oranları göstermiştir. Ticari havacılık için arıza oranı uçuş saatleriyle ifade edilir ve tipik değeri 

yaklaşık 1/105 iken, bir drone için bu durum yaklaşık 1/103 uçuş saatinde kesinlikle daha yüksek bir 

arıza oranını işaret etmektedir. Başka bir bakış açısına göre, gelişmiş İHA sistemleri yaklaşık % 

25'lik bir arıza oranı göstermektedir. İHA'lar kamusal hava sahasında daha yaygın kullanılan, daha 

karmaşık ve çok daha az sarf edilebilir hal almaya devam etmektedir. Bu sebeplerden dolayı, 

herhangi bir felaket olayından kaçınmak için güvenilirliği ve emniyeti sağlamaları gerekmektedir. 

İHA'lar için, belirli güvenlik ve emniyet seviyelerine ulaşmak için güvenilirlik düşüşünün 

azaltılması zorunludur, çünkü, İHA teknolojilerinin uçak sanayiine göre geçmişinin daha yakın 

tarihlere dayanması nedeniyle, uçuş saati başına arıza olasılığı, insanlı uçaklara kıyasla çok 

yüksektir. Bu noktada İHA’ların güvenilirlik ve emniyet oranlarını artırabilmek için uçak 

sektöründe olduğu gibi düzenli olarak bakımlarının yapılması ve bu bakımların zorunluluk haline 

getirilmesi gerekmektedir [9]. İHA bakımı, uçuş öncesinde ve sonrasında yapılan ve sistemin 

Hava Aracı 
Bakımı

Bakımın Amacı

Önleyici 
Bakım

Düzeltici 
Bakım

Bakımın 
Yapıldığı Yer

Hat Bakım Üs Bakım

Atölye Bakım

Hangar Bakım

Destek Faliyet

Bakımın Süresi

Büyük Bakım

Orta Bakım

Küçük Bakım

Bakımın Tekrarı

Programlı 
Bakım

Programsız 
Bakım
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sorunsuz ve güvenli çalışmasını sağlayan bir faliyettir [10]. İHA bakımı yazılım güncellemesi, yakıt 

ikmali, parça değişimi, uçuş öncesi testler vb. gibi prosedürleri kapsar. İHA’ların bakımları, 

sınıflandırılmasına göre üst başlıkta belirtilen geleneksel hava araçları bakımlarına tamamen 

uymasa da benzerlik göstermektedir. Normal hava araçlarının her türlü bakım onarımında detaylı 

bir doküman ve standartlar bulunur. İHA’ lar için de yönetmeliklerde sınıflandırmaya bağlı olarak 

bu şekilde standartlar zorunlu kılınmaktadır. İHA bakımında ortaya çıkabilecek bakım alanları uçak 

gövdesinin kapsadığı motor, yakıt ve batarya kısımları, kanat, yer ekipmanlarını içeren kullanıcı 

arayüzü, radyo vericisi ve modem, anten, uzaktan kumanda vb. olabilir. İHA ve yer ekipmanlarının 

bakımı onarımı da insanlı hava araçlarında olduğu gibi planlanmış şekilde gerçekleştirilir fakat 

normal hava araçlarına göre iniş, kalkış ve suyla temas gibi çevresel şartlardan daha fazla 

etkilendikleri için İHA’larda planlanmamış bakım normal hava araçlarına göre daha sık 

yapılmaktadır. Yapılan bir ankette planlanmamış bakımının normal bakım uygulamalarının %95’ini 

oluşturduğu görülmüştür [11]. İHA arızaları normal hava araçlarına oranla daha fazla olsa da İHA 

bakımının normal insanlı hava araçlarına göre bakım kolaylığı ve maliyetleri daha uygundur. İHA’ 

lar normal hava araçlarına göre daha küçük ve daha sade bir yapıda olmasından dolayı İHA 

bakımında normal hava aracına göre gerekli noktalara erişim daha basit olmaktadır. Bu durum 

bakım süresinin daha kısa sürelere indirgenmesini sağlarken aynı zamanda daha az kişiyle bakım 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca bazı büyük uçakların aksine 

rahatlıkla hangar içinde bakımını gerçekleştirilip bakım sırasında çevreden kaynaklı olumsuz 

etkilerden korunması sağlanır. İHA bakımında, sivil havacılık otoriteleri ve ilgili ülkenin yetkili 

kuruluşları yönetmelikleri yayımlar ve yetkili bakım kuruluşları bu kurallara uymakla yükümlüdür. 

Örneğin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü(ICAO)’nün İHA’lar için belirttiği yönetmelik 

modelinde geçen bakım kuralları şu şekildedir [12]: 

Geçerli kural, operasyondaki tüm İHA’lar için Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından kabul 

edilebilir şekilde bir bakım programlanmasını gerektirmektedir. Program, İHA’nın karmaşık 

yapısını, boyutunu ve operasyonun doğasını yansıtması gerekmektedir. Üreticinin talimatlarına 

uygun olmalı ve programda bulunması gereken minimum bilgileri içermelidir [12]: 

a-) Uçuş öncesinde denetleme talimatı ya da kontrol listesi 

b-) Uçuş sonrasında denetleme talimatı ya da kontrol listesi 

c-) Periyodik bir denetim takvimi 

d-) Parçanın ömrü hakkında ayrıntı 

e-) Üreticinin servis bilgileri ya da uçuş elverişlilik direktifleri konusunda eylemleri 

f-) Bakımdan sorumlu kişileri 

g-) Parçaların hasar toleranslarını 

Yapılan bakım faliyetleri detaylı şekilde logbook’a kaydedilmelidir. Küçük ve orta büyüklüğe sahip 

İHA’ların bakım sorumluluğu operatöre aittir. Üreticinin tavsiyelerine ve bakım klavuzunda 

belirttiği yöntemlere uyması beklenir.  

Belirtilen ICAO yönetmelik modeline benzer şekilde de SHGM ‘ nin hazırladığı kurallar da 

belirlediği İHA sınıflandırma standartlarına göre sunulmuştur. SHGM, İHA’ları azami kalkış 

ağırlıklarına göre dört ayrı sınıfa ayırmış ve buna göre bakım yönetmeliği yayımlamıştır [13]: 

• İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr’dan 4 kg’ a kadar olanlar 

• İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg’dan 25 kg’a kadar olanlar 

• İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg’dan 150 kg’a kadar olanlar 

• İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg ve daha fazla olanlar 
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SHGM’ nin bu sınıflara göre İHA’lara ait bakım yönetmeliği dört madde ve alt kısımları ile birlikte 

yayımlanmıştır [13]: 

1-) İHA’ların ve sistemlerinin bakım ve onarımından, üreticinin yayımladığı bakım kitabına göre 

yapılmasından sorumlu olan İHA’nın pilotudur. 

2-) İHA0 ve 1 sınıflarındaki İHA’ların bakım prosedürleri şu şekilde yürütülmektedir: 

• İHA bakımı İHA’ların bakımı ve onarımı ile ilgili eğitimleri tamamlayıp sertifikaya sahip 

olan kişiler tarafından yapılır. 

• Bakım ve onarım faliyetinin, üreticinin belirlediği standartlara göre yapılmasından İHA 

pilotu sorumludur. 

• Bakım ve onarımda sürecinde yapılan işlemler işletici, pilot ya da aracın sahibi tarafından 

kayıt altına alınıp 3 yıl boyunca tutulur. 

• Bakım ve onarım sırasında değiştirilen parça, üretici standartlarına uygun olacak şekilde 

belgelendirilir. Yeni parçaya ait satın alma evraklarını İHA pilotu üç yıl boyunca saklar. 

3-) İHA2 sınıfındaki bakım yönetmelikleri İHA0 ve 1’ de geçerli olan kurallara ek aşağıdaki 

gereklilikleri de içerir: 

• Bakım işleminde kullanılan aletlerin, ekipmanların testleri ve kalibrasyonları kurallara 

uyularak yapılır. 

• Üreticinin yayınladığı servis bültenleri ya da ilgili genel müdürlüğün yayınladığı direktifler 

uygulanır. 

• Parça ömürleri takip edilerek zamanına uygun olarak değiştirilir. 

• İHA’nın işleticisi/ sahibi ya da pilotu, aracın uçuşa elverişliliğini sürekli kılmak için 

üreticinin talimatlarına göre bir bakım programı hazırlar. 

4-) İHA3 sınıfındaki bakım yönetmelikleri İHA2’ de bulunan kurallara ek olarak aşağıdaki kuralları 

içermektedir: 

• Bu sınıftaki İHA’ların bakımı, Genel Müdürlük tarafından yetki almış bir bakım ve onarım 

kuruluşu tarafından yapılır. 

• Bakım faliyetlerinin, üreticinin belirlediği standartlara ve bakım kitaplarına uygun olarak 

yapıldığı, ilgili bakım kuruluşu aracılığıyla Bakım Çıkış Sertifikası düzenlenerek açıklanır. 

• Bakım faliyetleri sürecinde görev alan teknisyen, kullanılan ekipman ve aletler, ilgili 

parçalar ve benzeri kayıtlar yetkili bakım onarım kuruluşu ve İHA’nın pilotu tarafından 3 yıl 

saklanır. 

Yayımlanan bakım yönetmeliklerine uygun olarak bir İHA’ nın rutin bakım ve onarımı sırasında 

izlenen yaklaşım genel hatlarıyla şu şekilde belirtilebilir [14]: 

Bakım Öncesinde: İHA bakımını yapacak olan teknisyenin bilgileri ve hangi aracın bakım onarımı 

yapıyorsa ona ait verilmiş olan kimlik numalaları (seri , model vb.) kayıt altına alınmalıdır. Bakım 

onarım sırasında ihtiyaç duyulacak olan el aletleri ve ekipmanların temiz ve kullanıma hazır 

olduğundan emin olunmalıdır. Güvenlik ve emniyet prosedürleri yerine getirilmelidir [14]. 

Bakım Sırasında: Rutin kontroller için İHA’nın gözle görülür hasarları olup olmadığı dikkatli bir 

şekilde mekanik açıdan incelenmelidir. Örneğin İHA’lar da geleneksel hava araçları gibi iniş 

takımları üzerine iniş ve kalkış gerçekleştirdikleri için, bu kısımlar da diğer kısımlara göre daha 

fazla kuvvete maruz kalmaktadırlar. Gözden kaçan ufak bir çatlak bile, maruz kalınan yorulmalara 

bağlı olarak ciddi sorunlara sebep olabilir. Planlanmış bakımın dışında hasar görülmüşse bu kayıt 

altına alınmalıdır. Hasarlı olarak belirtilmiş parçanın bakımı onarımı ya da değişimi, üreticinin 
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belirttiği standartlara göre yapılmak zorundadır. Yanlış el aleti ya da ekipman kullanımı, parça 

ömrünün azalmasına sebep olabilir. Bakım sırasında bazı parçaların sökümü ve takımı olacağı için 

vida ve somunların düzgün şekilde torklanmasına dikkat edilmelidir. Eksik ya da fazla torklamak da 

parça ömrünü azaltan nedenlerden biridir. Motor kısmı için hasara sebep olmamak amacıyla kir, toz 

vb. tıkayıcı faktörler varsa buralar temizlenmelidir. Kablo ve lehim noktalarının kontrolü 

yapılmalıdır. Herhangi bir kabloda hasar ve lehimlerde sorun olmamasına dikkatli bakılmalıdır. 

Kablo ve lehim ile ilgili planlanmamış bir bakım ihtiyacı çıkması durumunda bu sorunlar kayıt 

altına alınmalıdır. Yine burada dikkat edilmesi gereken üreticinin bakım talimatlarıdır. Yanlış bir 

lehimleme ve kablo bağlantısı İHA’nın devrelerine ciddi zarar verebilir. Eğer İHA pil , batarya vb. 

şekilde enerjilendiriliyorsa pil kontrolleri de rutin olarak yapılmalı, pilin yerleştirildiği kısım 

incelenmelidir. Bataryalarda sızıntı ve şişme olup olmadığı ve şarj durumları kontrol edilmelidir. 

İHA’ların yazılımlarının güncel olup olmadığı da kontrollerde sağlanmalıdır . Bu hem güvenlik 

zafiyeti riskini azaltır hem de sistemin güncel şekilde çalışmasını sağlar. Bakım sırasında yapılan 

temizleme işlemlerinde kullanılacak bezler elektrik yüküne karşı anti-statik olmalıdır ve uçuş 

sonrası yapılacak olan rutin kontrollerde sıcak kısımlara dikkat edilmelidir. Rutin kontrollerin 

sonrasında kayıt altına alınan problemler, ilgili birime iletilir ve buna göre problem gidermek için 

bakım onarım planı yapılır. Problemi gidermek için yapılacak olan bakım öncesi adımlar rutin 

kontrol adımları ile benzerdir. Buna ek olarak hangi parçaların hasarlı olduğu ve bakım yapılacağı 

kayıt altına alınmalıdır. Hasarlı parçanın bakım ve onarımı, üreticinin belirlediği bakım 

prosedürlerine uygun ekipman ve yöntemlerle gerçekleştirilmelidir [14]. 

Bakım Sonrasında: Hasarlı parçaların bakım ve onarımı yapıldıktan sonra, tüm parçaların 

sorunsuz ve düzgün şekilde monte edilip çalıştığından emin olunmalıdır. Bakımı yapılan parçalara 

ait belgeler, istenilen süre boyunca kayıt altında saklanmalıdır. Bakım sonrası kullanılan el alet ve 

ekipmanlar da düzgün şekilde temizlenmeli ve eksik bir ekipman olup olmadığı kontrol edilmelidir 

[14]. 

4. Sonuç  

Dünya genelinde son yıllarda oldukça gelişen ve fazla ilgi gören İHA’ların kullanımı insanlığa 

pratik yöntemler ve kolaylıklar sağlasa da olumsuz riskileri de bulunmaktadır. Bilinçsiz kullanımla 

artan İHA’ların, bir soruna bağlı düşmesi sonucu, çevrede bulunan canlılara vereceği zarar ve 

normal hava araçlarının trafiğini olumsuz etkilemesi öne çıkan temel risklerdendir [15]. Dünya 

genelinde her ülkede İHA yönetmelikleri henüz tam olarak bulunmadığından standart bir 

düzenleme de bulunmamaktadır. Yapılacak olan düzenlemeler ve bakım uygulamaları ile hem İHA 

arızalanmalarında, hem de hava sahalarında kaza riskinde azalmalar olacaktır. İHA’ların 

yönetmeliklere uygun, bilinçli kullanımı ve bakımı, beraberinde kaza risklerini azaltacak ve 

insanların hayatını kolay hale getirecek, son yıllarda insanları riske etmeden İHA’ların görev 

alabildiği yeni kullanım alanına yönelik pratik fikirler de ortaya çıkacaktır. 
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Abstract 

From past to the present, along with the new developments in the aviation sector new requirements 

have been arisen. Increasing requirements and developments in aviation sector which started to 

gain momentum by the 20th Century, bring along had to improve some innovations to reduce 

adverse outcome which appeared. Various tests and operational tests have been carried out to 

reduce the negative effects of aircraft on the environment to prevent negative consequences (global 

warming, carbon emissions, noise and noise pollution, etc.) that occur with technological 

developments. The use of chevron, which has been encountered especially in the recent past, is a 

technology developed to reduce noise pollution in current environment. Serious concrete 

developments on this subject started in the 80's and the results obtained in the trials concluded that 

it can also be used to reduce the noise in jet engines over time. Later similar designs that were put 

forward were squid nozzles, the work of Lufthansa and its copartner German Aerospace Center in 

2001,  there were chevron operation tests to reduce noise by QTD2 teams  including Boeing and its 

copartners General Electric Aircraft Engines(GEAE), Goodrich Corporation, All Nippon Airways 

and NASA. It is planned to reduce the noise by increasing the mixing ratio of the primary air flow 

from the exhaust and the secondary air flow which is cold surrounding the engine core and with the 

usage of this technology in aircraft, it is aimed to reduce noise pollution significantly. 

Keywords: Chevron Nozzle, Aeronautics, Noise, Jet Engines, Enviroment 

1. Giriş 

Havacılığın gelişimi, köklü bir tarihi sürece dayanarak ilkel yöntemlerden günümüze kadar 

gelmiştir. İlk denemeler, insanların gökyüzündeki canlılardan esinlenerek kazandığı uçma 

tutkusuyla başlamış ve bu konuda birçok uçuş denemeleri gerçekleştirilmiştir. Havacılığın babası 

olarak John Harding’e göre havadan daha ağır ilk uçuşu gerçekleştiren Abbas ibn Firnas’tır  

(Petrescu, 2013). 20. yy başlarından itibaren birbirinden farklı denemeler ile gerçekleştirilen başarılı 

insanlı ve motorlu uçuşlar insanoğlunun tutkusu ve zekası ile havacılığın çok daha ileri noktalara 

gelebileceğinin sinyallerini vermiştir. Bu dönüm noktasından itibaren savaşlarda da kullanılmaya 

başlayan motorlu uçaklar hayatımızda yer edinmeye başlamış ve zamanla ticari hava 

taşımacılığında boy göstermeye başlamıştır. Gerçekleştirilen ilk motorlu uçuştan günümüze kadar 

olan uçaklarda kullanılan motor tipleri çoğunlukla içten yanmalı motorlardır. Bu motor tipleri 

başlıca pistonlu, turboprop, turbofan, turboşaft ve turbojet motorlar olarak sıralanabilir. Günümüzde 

kullanılan çoğu ticari yolcu ve kargo uçaklarında yaygın olarak kullanılan motorlar da turbofan olup 

brayton çevrimine ve Newton 3. Hareket Yasası olarak adlandırılan etki-tepki prensibine göre 

çalışmaktadır. Sıkıştırılıp basınçlandırılan havadan brayton çevrimi ile motor işi sağlanmakta, etki 

tepki ilkesi ile de uçağın hareketi gerçekleştirilmektedir. Kompresorde hızı kademeli azaltılıp 

yüksek basınç kazandırılan havanın,   yanma odasından gelen kimyasal yanma tepkimeleri ile 

beraber türbinden yüksek sıcaklıkla hızla geçererek serbest ortama yayılması sırasında ve ikincil 
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hava akış hattından gelen yüklü hacimdeki soğuk havadan, egzoz çıkışı sırasında basınç ve hızdan 

kaynaklı yüksek bir gürültü sesi meydana gelmektedir. Özellikle motorun tam güç gerektirdiği 

anlarda oluşan gürültü sesi, Herhangi bir koruyucu ekipman olmadan yalnızca çıplak kulakla bir 

insan için zarar verici boyutlara ulaşabilmektedir. Bu sebeple uçakların meydana getirdiği olumsuz 

etkilerin biri de gürültüdür. Gürültülerin dikkat çektiği anlar iniş-kalkış, taksi ve motor çalıştırma 

anlarıdır ve havaalanlarında çalışan, buraya yakın bölgelerde bulunan insanlar için bu durum 

rahatsız edici boyutlara ulaşmaktadır. Bunun için gerek havacılık otoriteleri gerekse uçak motor 

üreticileri buna benzer durumları azaltmak için testler ve projeler üzerinde çalışmalar 

yapmaktadırlar. Şekil 1’ de görüldüğü üzere gürültü azaltmaya yönelik deneysel çalışmalara ikinci 

dünya savaşı yıllarından itibaren rastlanmaktadır.  

 

Şekil 1: Gürültü düşürme testlerinden parçalar (R. Westley, 1952) 

Sonraki yakın tarihe bakılınca,  90’lı yılların ortalarında cesaretlendirici çalışmaların sonucunda 

bazı motor üreticileri(General Electric, Pratt&Whitney vb.) tarafından, gürültü azaltmaya yönelik 

gelen tasarımlar sonucunda NASA ile beraber o zamanki Gelişmiş Ses altı Teknolojisi(AST) test 

çalışmasında denemeler gerçekleştirilmiştir. Burada gerçekleştirilen testte tablar ve chevronlar 

kullanılmıştır, tablarda düşük frekanslı seslerde azalma sağlanırken yüksek frekanslı seslerde artış 

olduğu gözlenmiştir, chevron denemelerinde ise hava karışımını daha stabil bir şekilde 

gerçekleştirdiği için düşük frekansta azalma görülürken yüksek frekans artışında dikkati çekecek bir 

artış rastlanmamıştır (Saiyed, 2000). Bunun yanında bir diğer testlerden biri de şekil 2’de gösterilen, 

Boeing firmasının NASA ve ortakları ile denemesini  ilk olarak Boeing 777 uçağının motorunda 

kullanarak yaptığı bir çalışmadır ve günümüzde başarı ile gerçekleştirilen testlerin sonucunda 

Boeing 747-8, Boeing 787 Dreamliner ve Boeing 737 MAX  gibi günümüz ticari uçakların 

motorlarının arka kısımlarında görülebilen chevron adı verilen testere diş tasarımları bulunmaktadır  

(Banke, 2010). 
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Şekil 2: Boeing 777 üzerinde chevron testleri (Barnstorff, 2005) 

2. Gürültü 

Gürültü insan sağlığı üzerinde geçici ya da kalıcı istenmeyen rahatsızlıklara sebep olan ses olarak 

tanımlanır.Gürültü olarak tanımlayabilmek için de sesin frekansı, yoğunluğu önemlidir. Uzun yıllar 

85-90 dBA bir sese maruz kalındığında kalıcı işitme sorunlarına yol açabilmektedir. Gürültü 

kaynaklı bu bozukluk, iç kulak yapısının ses enerjisine bağlı meydana gelen işitsel bozukluğudur. 

Fakat insanlar üzerinde işitsel hasarlara yol açabildiği gibi işitsel olmayan ciddi sorunlara da 

sebebiyet verebilmektedir. Strese sebebiyet verebilmekte ve devamında muhtemel hastalık ve 

semptomlara yol açabilmektedir. Bu konuda bir takım deneyler yürütüldüğünde gürültülü 

ortamlarda yaşayanların zamanla adapte olsalar da bir uyku sorunu meydana geldiği, kalp atış 

hızının, kan basıncının gürültüye adaptasyon sağlayamadığı ve otonom sistemde etkilerinin olduğu, 

çalışma performansına olumsuz etki ettiği ortaya çıkmıştır (Doğan, 2018). Gürültü seviyesine göre 

meydana gelen olası rahatsızlıklar tablo 1’ de gösterilmektedir. 

Tablo 1: dBA seviyeleri ve olası etkileri(Çevre ve Orman Bakanlığı, 2011) 

Ses Şiddetleri Vücutta Yarattığı Olası Etkiler 

30-65 dBA Konforsuzluk, rahatsızlık,sıkılma, kızgınlık, konsantrasyon kaybı, uyku bozukluğu  

65-90 dBA Kalp atışı hızında değişimler, solunum hızlanması, beyin basıncının azalması, fizyolojik gürültü 

90-120 dBA Baş ağrısı oluşumu ve fizyolojik gürültü 

120-140 dBA İç kulak yapısında bozulma 

140+ dBA Kulak zarı patlaması 

 

Uçaklar güçlü motorları ile gürültü kaynaklarının arasında yerini almaktadır. Havacılık otoriteleri 

ve üreticiler yönetmeliklerle ve standartlar koyarak havacılıkta gürültünün mümkün olduğunca 

azaltılması yönünde çalışmalar yürütmektedirler. Uçaklar için gürültü standartları giderek daha katı 

hale gelmektedir. Bu bağlamda gürültüyü azaltma üzerine yürütülen çeşitli çalışmalar chevron 

nozulları, pylon kurulumları, tabbed nozullar, çok loblu karıştırıcılar, deflektör tabakaları, mazgallı 

nozullara su enjeksiyonu, mikrojetler ve kontur takılı nozul vb. olarak öne çıkmaktadır (Pradeeb, 

2015). Yapılan bu çalışmalarla birlikte şekil 3 ‘te gösterilen grafikte gösterildiği gibi günümüz 

uçaklarınn gürültü seviyeleri, geçmişteki +100dB(A) gürültü seviyelerinin altına çekilmiş ve 

algılanan gürültüde yaklaşık 25 dBA’lık bir azalma sağlanmıştır. 
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Şekil 3: Algılanan dBA değerleri(FAA) 

3. Chevron Nozzle 

Uçaklarda türbin motorlarının egzoz kısımlarında kullanılan ve köşeli ayıraçlara sahip çok sayıda 

üçgensel yapının diziliminden meydana gelmiş, motorun egzoz çıkışına ya da motor cowling 

yapısının arkasına monte edilebilen bir tasarımdır. Chevron nozul kullanımının amacı minimum 

verim kaybı ile hem gürültüyü hem de türbinden gelen yüksek sıcaklıktaki gazların sebep olduğu 

egzoz çıkışındaki kızılötesi izleri azaltmaktır ( Patent.US6360528B1). Chevron nozullarda gürültü 

konusunda istenilen düşük frekanslı gürültü seslerini mümkün olduğunca azaltmak ve yüksek 

frekanslı gürültü seslerinin ise  olduğunca artışını önlemektir (Tucker, 2009). 1970’li yıllardan 

itibaren yüksek by-pass oranına sahip turbofan uçak motorlarının kullanımı ile beraber gürültüyü 

azaltmak için farklı tasarımlar ortaya atılmıştır. Yüksek by-pass oranına sahip turbofan motorları, 

turbojet motorlara göre daha sessiz olsalar da istenilen seviyelere gelmediği için hala gürültüyü 

azaltmak için çalışmalar devam etmektedir. Uygulanan farklı yöntemlerin içinde chevron nozul 

uygulamasının diğer uygulamalara göre daha etkili gürültü azaltma performansı sunması, daha basit 

yapılabilmesi ve daha az ağırlık artışı vermesi, bu yönteme olan ilgiyi de arttırmıştır. Yapılan 

çalışmalarda motor veriminde kabul edilebilir seviyelerde azalma görülürken , ses şiddetinde ise 

ciddi azalmalar elde edilmiştir (Tide, 2010). NASA’nın Glenn Araştırma Merkezi’nde 

gerçekleştirilen çalışmaların verdiği sonuçlarda farklı tasarım tipleri kullanılmış ve nozulda yaklaşık 

0.06 %  derecede itki veriminde kayıp, 2-3 dBA seviyelerinde gürültüde azalma meydana gelmiştir 

(Saiyed, 2000). Chevron nozul denemeleri ikinci dünya savaşının sonlarından itibaren gürültü 

azaltma üzerine denemelere konu olmuş ve farklı konfigüresyonlarda prototip nozullar üretilerek 

deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu deneysel çalışmaları gerçekleştirenlerden birisi olan B. 

Callender chevron nozullarla ilgili olarak orta ve yüksek by-pass oranına sahip turbofan 

motorlarında gürültüyü azaltmak için en iyi yöntem imkanı sunduğunu belirtmiştir (Callender, 

2005). 

3.1. Chevron Üzerine Yapılan Deneysel Çalışmalar 

Chevron nozullarında gürültü üzerine yapılan çalışmalarında ciddi adımlar 80 ‘lı yıllardan sonra 

atılmaya başlansa da temeli 2. Dünya Savaşı’ndan sonrasına 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır. 

NASA’nın uçak motor üreticileri ile yürüttüğü Gelişmiş Ses altı Teknolojisi(AST) testleri ile 

olumlu sonuçlar almasının ardından bir çok araştırmacı bu konuda ellerinde yeterli bir veri olmadığı 

için chevron nozullarının konfigürasyonlarını ve ortamsal etkenleri değiştirerek kendi verilerini 

oluşturup analiz etmişlerdir. 
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B. Callender değişik çalışma koşullarında farklı sayıda loblar ve hava akışına  farklı penetrasyon 

düzeylerinde çalışmalar gerçekleştirmiş ve chevron nozullarının arkaya yönelen açılarda ve düşük 

frekans değerlerinde yaklaşık olarak 3-6 dBA arasında bir gürültü azalımı olduğu raporlamıştır. 

Yaptığı incelemenin sonucunda chevron penetrasyonun düşük frekanslı ses basınç seviyesi ile 

yüksek frekanslı ses basınç seviyesinin arasındaki dengeyi sağlamada etken rol oynadığını 

belirlemiştir ( Callender, 2005). 

J.Bridges ve C. A. Brown, 0.9 Mach sayısında hem soğuk hem de sıcak hava kullanarak şeritlerin 

sayısını, uzunluğunu, penetrasyon seviyelerini ve simetrisini değiştirerek testler gerçekleştirmiştir. 

Penetrasyonun düşük şerit sayılarında düşük frekanslı ses basınç seviyesini azalttığı, yüksek 

frekanslı ses basınç seviyesini ise arttırdığını, ayrıca şerit sayısının artmasının ciddi bir yüksek ses 

frekansı artışına sebep olmadığını ve düşük frekanslarda kayda değer bir azalma olduğunu 

gözlemlemiştir (Bridges, 2004). 

Khritov, temel nozul, chevron nozul ve koaksiyonel chevron nozul tiplerine göre jet gürültüsüne ve 

türbülansa bağlı deneysel çalışmalarını sunmuştur. Chevronların ürettiği uzunlamasına girdapların 

büyük ölçekli jet türbülans yapısında değişime sebep olduğu ve gürültü seviyesinde de 2.7 dBA 

seviyesinde bir azalma meydana geldiğini, ayrıca chevronların basınç ve hız spektrumlarında 

meydana gelen pik noktalarında güçlü bir baskı yarattığı ve diğer spektrum noktalarında da 

düzgünleşme eğilimi olduğunu gözlemlemiştir (Khritov, 2005). 

General Electric(GEAE) ve Pratt & Whitney(P&W), Gelişmiş Ses altı Teknolojisi (AST) programı 

altında 1996-1997 yılları arasında NASA ile beraber testler gerçekleştirmiştir. Çeşitli Tab/ Chevron 

tasarımları ile yapılan testlerin ardından olumlu sonuçlar elde edilmiştir fakat itki kaybına yönelik 

endişeler hala devam ettiği için 1998 yılında bu konu ile ilgili testler gerçekleştirilmiş ve elde edilen 

verilerde itki kaybının % 0.25’ten daha az olduğu anlaşılmasıyla chevron nozullara olan testler ve 

programların daha da hız kazanması sağlanmıştır (Zaman, 2011). 

3.1.1. Advanced Subsonic Technology(AST) 

1990’lı yılların ortalarında gürültü azaltmak amacı ile tab ve benzeri çalışmalar yapılmaktaydı. 

NASA ile birlikte önde gelen uçak motoru üreticileri(P&W ve GEAE), AST programının temelini 

atmıştır. Bu programda başta Boeing, Rolls Royce olmak üzere bazı katılımcılar da bulunmaktaydı. 

NASA , P&W ve GEAE bu programda ayrı akışlı nozul testlerini(SFNT) gerçekleştirmiştir. 

SFNT’de amaç çeşitli by-pass oranlarına sahip nozüllerin üzerine bir veri tabanı geliştirip bunun 

üzerinden nozul duman davranışlarını ve ses konfigürasyonları incelemek ve buradan elde edilen 

analizler neticesinde tahmini gürültü verileri elde etmekti. Yapılan simülasyon testlerinde 0.8 M’de 

kalkış anında itkide %0.5’den daha az bir kayıp ve 2.5 dBA’nın üzerinden bir gürültü azalımı elde 

edildi (Low, 2000). Bu çalışmalar daha sonraki yıllarda yapılacak olan NASA’nın Learjet 25 ve 

Falcon 20 test uçuşlarının da önünü açmıştır. 

3.2. Chevron Nozul Uçuş Testleri 

NASA araştırma uçağı olan Learjet 25 ve Honeywell’in Falcon 20 test uçuşları 2001 yılında 

başlamıştır. Koordineli testler Estrella Sailport’ta gerçekleştirilmeden önce Learjet ile Lorain 

County Havaalanında alanında testler yapılmıştır. Yapılan testlerde uçağın bir motorunda chevron 

nozul olarak şekilde 500 feet irtifa ile uçuşlar gerçekleştirilmiştir. Burada merak edilen bir gürültü 

azalımı meydana gelip gelmeyeceğiydi. Estrella uçuşlarından önce yapılan testler sonucunda 

gürültü seviyesinde 1-2 dBA gibi bir azalma görülmüştür. Bundan yaklaşık 10 gün sonrasında 26 -

29 Mart tarihleri arasında Estrella testleri gerçekleştirilmiştir. 6 ve 12 şerit sayılı nozullarla testler 

gerçekleştirilmiş ve Şekil 4’te gösterildiği üzere 12 şerit sayılı nozullarda elde edilen verilerde en 

yüksek motor basınç oranında(EPR) 2,1 dBA’ lık bir gürültü azalımı sağlanmıştır. Elde edilen 

vverilerin sonuçları, Lorien’de gerçekleştirilen deneylere yakın sonuçlar vermiştir. Falcon uçağının 

uçuş denemelerinde 3 farklı konfigürasyon test edilmiştir. Düz nozul, çekirdek kısmı için chevron 

nozul ve hem çekirdek hem de cowling kısmı için chevron olarak gürültü analizleri yapılmıştır. 

Elde edilen analizler ayrı akışlı nozul test(SFNT) programındaki analizleri doğrular nitelikte 
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gelmiştir. Elde edilen gürültü azalımları tablo 2’ de gösterilmiştir. Uygulanan 3 farklı tip chevron 

uygulamasında esas etkinin çekirdek chevron nozulundan geldiği, fan cowlinginde bulunan chevron 

nozulun düşük güçlerde gürültü avantaj kaybına sebep olduğu anlaşılmış, genel olarak ise 2 dBA’yı 

aşan bir gürültü azalımı sağlanmıştır (Zaman, 2011). 

 

Şekil 4: Learjet test verileri (Zaman, 2011) 

Tablo 2: Falcon testleri 3BB(Temel Nozul), 3AB(Çekirdek Chevron), 3AC(Cowling Chevron) (Weir, 2004) 

 

Bir diğer uçuşla sonuçlanan test ise Boeing, NASA ve ortakları tarafından gerçekleştirilen Sessiz 

Teknoloji Göstericisi(QTD)’dir. Bu testlerden ilki(QTD) 2001-2002 yılında sonraki(QTD2) 2005-

2006 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Boeing, gürültü azaltma üzerine çalışmalarını uzun 

zamandır farklı tasarımlarla deniyordu. İlk nesil tasarımlarında sadece düşük by-pass oranına sahip 

jet motorlarında çekirdek nozulunda uygularken sonraki nesil tasarımlarda cowling chevron 

tasarımlarında düşük frekanslı gürültü azaltma testleri üzerine duruldu. Bu testlerde düşük frekansı 

azaltma çalışmaları yapılırken yüksek frekanslı gürültülerde artış görülmüş ve üçüncü nesil 

tasarımlar ortaya çıkmıştır. Düşük frekanslı gürültü azalımını korurken yüksek frekansı da azaltmak 

amaçlanmıştır.  Dördüncü nesil tasarımlarda ise motorun seyir gücünde çalışma aralığında şok 

gürültü hücrelerinin azaltılması ve yapılan tasarımların bir uçağa monte edilmesini üzerine etkisi 

araştırılmıştır (William, 2006). QTD2 programında o dönemde kendi sınıfının en sessiz 
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uçaklarından biri olan Boeing 777-300ER uçağı ile GE90-115B motoru kullanılmış ve chevron 

nozulları hem çekirdeğe hem de cowlinge monte edilmiştir. Cowlinge monte edilen chevron yapısı 

şekil 5’ te görüldüğü üzere önceki simetrik yapıların aksine pylon omurgasından uzaklaştıkça 

küçülen şeritlere sahiptir.  

 

Şekil 5: Değişken chevron şeritleri (Barnstorff, 2005) 

Önceki testlerde elde edilen verilerde cowlinge takılan chevron itki kaybına sebep olduğu için bu 

testlerde değişken geometrili chevron (VGC) kullanılmıştır. Şekil 6’da görüldüğü üzere burada 

chevron dişlerine sıcağa duyarlı titanyum ve nikel alaşımından yapılan metal akçüatörler 

yerleştirilmiştir.  

 

Şekil 6: Cowling chevron üzerinde bulunan alaşımlı tabakalar (William, 2006, Calkins, 2006) 

Bu tasarımda chevron sıcaklık değişimlerine karşı tepki gösterecek ve özellikle seyir uçuşunda hava 

akışına daha az müdehale etmesiyle itkide meydana gelen azalma oranı değişecekti. Bu yöntem 

üretim elde etmek için değil şok gürültü hücrelerinin azaltımı için test amacı ile uygulanmıştır. 

QTD2 uçuş testleri Montana’ da bir havacılık araştırma şirketinin havaalanında gerekleştirilmiş ve 

program yaklaşık 3 hafta sürmüştür. Zemine yerleştirilen geniş çapta mikrofonlardan ayrı kabin 

içine de mikrofonlar yerleştirerek dBA değişimleri incelenmiştir. Yapılan testlerin sonucunda toplu 

gürültü seviyesinde 2 dBA’lık bir azalma ve kabin içinde, arka kısımda bulunan ses miktarında 4-6 

dBA arasında azalma olduğu tespit edilmiştir. Daha önceki geleneksel chevron tasarımlarında 

yüksek frekanslı gürültülerde artış gözlemlenirken burada göze çarpan bir artış gözlenmemiştir. 

4. Sonuç 

Chevron Nozullarının kullanmı konusunda yapılan testlerin sonucunda, temel nozul tiplerine 

kıyasla gürültülerin azaltımında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Chevron nozulları yıllar süren 

çalışmalar sonucunda ilk olarak 2003’te Bombardier CRJ900 uçağında bir jet motoru olan GE 

CF34-8C5 üzerinde kullanılmıştır. Günümüze geldiğimizde yeni nesil B747-8,  B787 Dreamliner 

ve B737 MAX gibi ticari uçaklarda da kullanılmaya başlanmıştır. Uzun yıllar alan bu çalışmaların 

neticesinde elde edilen veriler ile gürültüyü azaltma konusunda gerçekleştirilen bu teknolojik 

başarılar, gelecek dünya için daha sessiz bir gökyüzü ve çevre hayalini canlı tutmaktadır. 
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Abstract 

In recent years, the useage of AHSS (advanced high strength) and UHSS (ultra high strength) steels 

has increased in the automotive industry to produce lighter and more environmentally friendly 

vehicles without compromising safety. The dual phase steels are commonly used on the vehicle body 

and their martensite islet ferritic microstructure provides them lower yield rate, higher strength and 

excellent forming properties compared to conventional steels. However, double-phase steels have 

major disadvantages such as springback and tear in the manufacturing of B-pillars and door beams 

which have complex geometries in orde to provide much higher resistance against impacts on the 

automobile as desired. The hot forming process has been raised as solution for the automotive 

industry in order to increase the strength and overcome the mentioned below problems. In the hot 

forming technology where Boron-Manganese alloy steel material is used, microstructure is 

transformed by heating the material before the process and then cooling it rapidly during shaping. 

That results the material to gain the desired properties. On the other hand, spot resistance welding 

is the most common joining method that is used in automotive manufacturing. In the latest 

researches, it has been stated that cracks occur in the weld cores due to the metallurgical change 

on high strength steels during welding. Since defect-free parts must be delivered to the customer in 

short time at the lean manufacturing system, it is necessary to know the most suitable welding 

parameter values, metallurgical changes and mechanical properties for the error-free assembly of 

ultra high strength parts. In this study, the effects of different parameters on weld strength and weld 

quality are investigated by joining DP1000 and 22MnB5 steels with resistance spot welding. The 

effects of welding current intensity and welding time parameters of samples on tensile-shear, 

tensile-peel strength were examined and supported with microstructures. 

Keywords: DP1000, 22MnB5, Hot Stamping, Resistance Spot Welding 

1. Giriş 

Günümüzde artan araç sayılarına bağlı olarak çevreye bırakılan sera gazı miktarında ciddi bir artış 

gözlemlenmektedir. Bu artış, devletlerin emisyon değerleri için daha katı kuralları uygulamaya 

almasına sebep olmuştur. Otomobil üreticileri karşılaştıkları bu zorluk karşısında daha hafif 

gövedeye sahip otomobiller üretebilmek için dayanımdan ödün vermeden daha ince çelik sacların 
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kullanımını amaçlamıştır. Sektörün bu ihtiyacını karşılayabilmek için yüksek ve ultra yüksek 

mukavemetli çeliklerin geliştirilmesi elzem olmuştur.  

Gelişmiş yüksek mukavemetli çeliklere (AHSS) örnek olarak kompleks fazlı çelikler (CP), çift fazlı 

çelikler (DP), IF çelikleri, BH çelikleri, TRIP çelikleri ve TWIP çelikleri örnek verilebilir. Çift fazlı 

çelikler (DP) sahip oldukları martenzitik ve ferritik mikroyapılarından dolayı yüksek dayanım ve iyi 

şekillendirilme kabiliyeti kazandıkları için otomobil gövdesi üzerinde geniş yer tutmaktadır. Öte 

yandan çok daha yüksek dayanım gerektiren tampon, orta direk ve kapı gibi emniyet parçaları 

karmaşık geometrilere sahiptirler. Yüksek mukavemetten kaynaklanan dirençten dolayı geri 

yaylanma ve sınırlı şekil alma problemleri çift fazlı çeliklerin kullanımını sınırlamaktadır. Bu 

problemleri çözmek ve 1500Mpa dayanımlara çıkmak için Boron-Mangan alaşımlı çeliğin 

kullanıldığı sıcak şekillendirme prosesi geliştirilmiştir [1].  

Sıcak şekillendirme teknolojisi 900°C / 950°C ısıtılan malzemenin pres altında şekil verilmesi 

akabinde hızlıca soğutulması ile gerçekleşir. Sıcak halde tamamen östenitik yapıya sahip olan 

malzeme, hızlı soğuma ile faz dönüşümü geçirerek martenzitik mikroyapıya ve 1500Mpa çekme 

dayanımına sahip olur [1]. Bu dönüşüm, 22MnB5 çeliğinin geleneksel çeliklere nazaran aynı veya 

daha fazla dayanımı, daha düşük sac kalınlığı ile gerçekleştirmesine imkan sağlar. Sıcak 

şekillendirme prosesinin bu avantajları otomobiller üzerinde ağırlık azaltımında önemli rol 

oynamaktadır. Reinhardt ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre sıcak şekillendirme yöntemiyle 

üretilen Peugeot 607 ön tamponunun kalınlığı %10 azaltılarak ağırlığının 2 kg düştüğü belirtilmiştir 

[2]. 

Diğer yandan otomotiv imalatında en önemli unsurlardan biri nokta direnç kaynağıdır. Nokta direnç 

kaynağının düşük maliyeti, sağlamlığı ve seri üretimlerde yüksek hızda uygulanabilirliği onun 

ticarileştirilesinde en önemli faktörler olmuştur [3]. Dünya üzerindeki tüm otomotiv anasanayi ve 

yansanayilerin direnç nokta kaynağı ekipmanlarına yaptıkları yeni yatırımlar düşünülünce direnç 

nokta kaynağının gelecek on yıllar içinde de en yaygın birleştirme yöntemi olacağı tahmin 

edilmektedir. Bu yüzden otomotiv sektöründe AHSS ve UHSS mertebe çeliklerin kaynak 

edilebilirliği önemli bir proses olmaktadır [4].  

Çift fazlı ve boron çeliklerinin nokta direnç kaynağında gerçekleşen hızlı ısıtma ve soğutma 

çevrimleri malzeme üzerinde metalurjik değişimlere sebep olmakta ve mekanik özellikleri 

etkilemektedir. Nokta direnç kaynağı ile birleştirilen çift fazlı çeliklerin mekanik özellikleri ve 

mikroyapıları bir çok kez araştırılmıştır [3]. Dayanımı 800Mpa’dan yüksek olan çeliklerin nokta 

direnç kaynağının çekme dayanımının, baz malzemenin dayanımı arttıkça azaldığı rapor edilmiştir 

[3]. Bu durum yükleme sırasında kaynak çekirdeği etrafında artan gerilim konsantrasyonu ve 

çeliklerdeki yüksek seviyedeki alaşım elementleri ile açıklanmaktadır. Nokta direnç kaynağında çok 

hızlı bir şekilde gerçekleşen soğuma, mikroyapıyı tam martenzit forma dönüştürmekte ve 

çekirdeğin gevrek bir yapıya sahip olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca kaynak çekirdeğinin düşük 

kırılma tokluğuna sahip olması nedeniyle çekirdekte çatlaklar kolayca oluşmaktadır. Ek olarak 

alaşımlı çeliklerdeki boron miktarının da çatlak oluşumunda etkisi olduğu belirtilmiştir [1]. 

Malzemedeki gevrekliği almak için temperleme işlemi uygulanabilmektedir lakin seri üretim 

koşullarında bu uygulamayı gerçekleştirmek mümkün olmamaktadır.  

2. Test Malzemeleri 

Bu çalışmada otomotiv sektöründe kullanılan DP1000 ve 22MnB5(Boron) çelik saclarının birbiri 

ile eşleştirilip nokta direnç kaynağı ile birleştirilmesi yapılmıştır. Yapılan birleştirme işleminde 

tutma, sıkıştırma süreleri ve elektrot kuvveti sabit tutulup kaynak zamanı ve kaynak akım şiddeti 

değişken olarak belirlenmiştir. Otomotiv imalatında genellikle ön-arka tampon, orta direk, kapı ve 

marşpiyel gibi karmaşık geometriye sahip parçaların üretiminde kullanılan 1.2mm DP1000 ve 

1.8mm 22MnB5 çelik sacları kullanılmıştır. Kullanılan çelik sacların kimyasal ve mekanik 

özellikleri sırasıyla Tablo 1 ve 2’de verilniştir.  
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Tablo 1: Çelik numunelerin kimyasal bileşimi 

Malzeme C Si Mn P S Al Cu Cr Mo 

DP1000 0,132 0,170 1,877 0,007 0,007 0,054 0,063 0,548 0,059 

22MnB5 0,358 0,218 0,928 0,014 0,001 0,032 0,038 0,205 
Ti 

0,031 

Tablo 2: DP1000 ve 22MnB5’in mekanik özellikleri 

Malzeme 
YS 

(MPa) 

UTS 

(MPa) 

Elongation 

(%) 

Hardness 

HV 
Açıklama 

DP1000 661 1086 12 292 - 

22MnB5 
468 651 21 186 Isıl işlem öncesi 

1075 1378 6,5 497 Isıl işlem sonrası 

 

Şekil 1(a) ve 1(b)’de 22MnB5 çelik sacının sıcak şekillendirme öncesi ve sonrası mikroyapıları 

gözükmektedir. Sıcak şekillendirme öncesi 22MnB5 çeliğinin sahip olduğu ötektoid öncesi ferrit ve 

az miktarda perlitin sıcak şekillendirme sonrası karbon ve mangan çözeltisinden dolayı martenzit 

yapıya dönüştüğü görülmüştür [1].  Şekil 2’de DP1000 çeliğinin mikroyapısında ferrit ve martenzit 

fazları gösterilmiştir. 

    

Şekil 1(a): Sıcak Şekillendirme Öncesi                             Şekil 1(b): Sıcak Şekillendirme Sonrası 

Şekil 1: 22MnB5 çeliğinin sıcak şekillendirme öncesi ve sonrası mikroyapıları 

 

Şekil 2: DP1000 çeliğinin mikroyapısı,ferrit ve martenzit bölgeleri 

Ferrit 

Perlit Martenzit 

Ferrit 

adacıkları 

 

Martenzit 
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Mekanik özellikler incelendiği zaman ısıl işlem öncesi dayanımı 650Mpa olan 22MnB5’in sıcak 

şekillendirme sonrasında 1400Mpa dayanıma çıktığı görülmektedir. Bu nedenle iyileştirilmiş 

mekanik özellikler referans alınarak talep edilen kaynak kalitesinin yakalanabilmesi için kaynak 

mukavemeti arttırılmalıdır. Kaynakta birleştirilecek malzemeler giyotin makas ile belirlenen 

ebatlarda (70x30mm) kesilmiştir. Ebatlar Şekil 3’de gösterilmiştir. Kesim işleminden sonra 

numuneler kir ve tozdan arındırılıp kaynak işlemi yapılmıştır.  

Birleştirilmesi yapılan tüm numunelerde 125kVA akım değerine sahip olan, kaynak zamanı kontrol 

edilebilien, pnömatik sistemli sabit nokta direnç kaynak makinesi kullanılmıştır. Sac numunelerin 

kaynak makinesinde pozisyonu sabitlenebilmesi için Şekil 4’de ki kaynak fikstürü imal edilmiştir. 

Yapılan deneylerin tümünde Cu-Cr-Zr alaşımlı aynı konik uçlu küresel sıkı geçmeli nokta direnç 

kaynak elektrodları kullanılmıştır. Sıkı geçme türü olan elektrodlar su soğutması sayesinde sürekli 

soğutulmuştur. Elektrot temas yüzey çapı olarak 6 mm belirlenmiştir.  

 

Şekil 3: Numune ebatları 

 

Şekil 4: Kaynak Fikstürü 

Kaynak 

Noktası 
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Her akım şiddetinin tüm kaynak zamanlarında ve her kaynak zamanının tüm akım şiddetlerinde bu 

işlem gerçekleştirilmiştir. Deney numunelerinin hepsinde belirlenen elektrot kuvveti sabit 

bırakılmıştır. Kaynak süreleri ön deneyler sonucunda 5, 10, 15, 20, 25, ve 30 periyot (1 periyot 

kaynak süresi =0,02 sn) belirlenmiş ve seçilen her kaynak akımı için (5-10 kA aralığında) 

değiştirilerek kaynak işlemi tamamlanmıştır. Bunlarla beraber tutma zamanı ve sıkıştırma zamanı 

25 periyot olarak sabit bırakılmıştır. Uygulanan kaynak parametreleri Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Tablo 3: Kaynak Parametreleri 

 
Kaynak Akım Şiddeti (kA) 

5 6 7 8 9 10 

K
ay

n
ak

 S
ü

re
si

 

(C
y

cl
e)

 

5 1.Numune 2.Numune 3.Numune 4.Numune 5.Numune 6.Numune 

10 7.Numune 8.Numune 9.Numune 10.Numune 11.Numune 12.Numune 

15 13.Numune 14.Numune 15.Numune 16.Numune 17.Numune 18.Numune 

20 19.Numune 20.Numune 21.Numune 22.Numune 23.Numune 24.Numune 

25 25.Numune 26.Numune 27.Numune 28.Numune 29.Numune 30.Numune 

30 31.Numune 32.Numune 33.Numune 34.Numune 35.Numune 36.Numune 

 

Her bir deney parametresi için üç tane nokta direnç kaynağıyla birleştirilmiş numuneler 

oluşturulmuştur. Elde edilen bu numunelerden iki tanesi çekme-makaslama testlerine tabi 

tutulmuştur. Üçüncü numune ise sertlik ölçümleri (mikro vickers) ve mikroyapı görüntüleri elde 

edilmesinde kullanılmıştır. Çekme testi sırasında çekme hızı 5 mm/dk olarak ayarlanmıştır. Çekme 

parametreleri kontrol panelindeki kuvvet-zaman grafiklerinden alınmış ve çekme esnasında 

maksimum kuvvet elde edilmiştir. Çekme–makaslama deneyi sonucunda oluşan hasar tipi Şekil 

5’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 5: Hasar tipi: Düğmelenme 

3. Sonuçlar 

3.1. Çekme Deneyi  

Grafik 1’de kaynak akım şiddetinin çekme-makaslama kuvvetine etkisi gösterilmiştir. Çekme-

makaslama kuvvetinin en yüksek değeri 20 periyot kaynak zamanı ve 10 kA akım şiddetinde elde 

edilmiştir. Kaynak zamanı 5 periyot belirlenmiş deneyde en yüksek çekme-makaslama kuvvetine 

sahip kaynaklı birleşim 10 kA’de 19390N ve kaynaklı birleştirmelerin dayanım olarak kabul edilir 

kaynak akım şiddeti aralığı ise 8-10 kA’dir. Kaynak zamanı 10 periyot belirlenmiş deneyde en 

yüksek çekme-makaslama kuvvetine sahip kaynaklı birleşim 10kA’de 20766N ve kaynaklı 

birleştirmelerin dayanım olarak kabul edilebilir kaynak akım şiddet aralığı ise 7-10kA’dir. Kaynak 

zamanı 15 periyot belirlenmiş deneyde en yüksek çekme-makaslama kuvvetine sahip kaynaklı 

birleşim 8kA’de 21156N ve kaynaklı birleştirmelerin dayanım olarak kabul edilebilir kaynak akım 

şiddet aralığı ise 7-10kA’dir. Kaynak zamanı 20 periyot belirlenmiş deneyde en yüksek çekme-
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makaslama kuvvetine sahip kaynaklı birleşim 10kA’de 23181N ve kaynaklı birleştirmelerin 

dayanım olarak kabul edilebilir kaynak akım şiddet aralığı ise 7-10kA’dir.  

Grafik 1: DP1000 ve 22MnB5 kaynaklı birleştirilmesinde kaynak akım şiddetinin çekme makaslama kuvvetine 

etkisi 

 

Kaynak zamanı 25 periyot belirlenmiş deneyde en yüksek çekme-makaslama kuvvetine sahip 

kaynaklı birleşim 10kA’de 21525N ve kaynaklı birleştirmelerin dayanım olarak kabul edilebilir 

kaynak akım şiddet aralığı ise 6-10kA’dir. Kaynak zamanı 30 periyot belirlenmiş deneyde en 

yüksek çekme-makaslama kuvvetine sahip kaynaklı birleşim 10kA’de 21413N ve kaynaklı 

birleştirmelerin dayanım olarak kabul edilebilir kaynak akım şiddet aralığı ise 7-10kA’dir. 

Bu değerler elde edildikten sonra numuneler analiz edildiğinde akım şiddeti yükseldikçe maksimum 

kuvvette artış görülmüştür. Bu durum artan akım şiddeti ile büyüyen çekirdek çapının yük taşıma 

kapasitesi ile açıklanmaktadır [1]. Öte yandan yüksek ısı girdisinin daha uzun kaynak sürelerinde 

elde edilen maksimum yükte düşme görülmüştür. Bu durum artan ergime miktarı ile elektrodun 

dalma derinliğinin artması ve fışkırmaların(çapak) ortaya çıkması sonucu çekirdek hacmindeki 

azalma ile açıklanmaktadır [1] [5]. 

Grafik 2’de kaynak süresinin çekme makaslama kuvvetine etkisi gösterilmiştir. Kaynak zamanının 

artmasıyla kaynaklı birleştirmenin çekme-makaslama kuvvetinde artış meydana gelmiştir. Artan ısı 

girdisiyle, uzun kaynak zamanlarında belirli noktaya yükselen kuvvet değerinin, elektrotun dalma 

derinliğinin artması nedeni ile, azaldığı görülmüştür [5]. Bu sebeple uzayan kaynak zamanıyle 

kabul edilebilir kaynak değer aralığının daraldığı gözlemlenmiştir. Kaynaklı birleştirmede 

maksimum kuvvet ve kabul edilebilir parametre aralıkları sırasıyla şöyle gerçekleşmiştir: 5 periyot 

için maksimum 19388N, 8-10kA’dir. 10 periyot için maksimum 20766N, 8-10kA’dir. 15 periyot 
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için maksimum 21156N, 8-10kA’dir. 20 periyot için maksimum 23181N, 8-10kA’dir. 25 periyot 

için maksimum 21525N, 8-10kA’dir. 30 periyot için maksimum 21413N, 8-10kA’dir. 

Grafik 2: DP1000 ve 22MnB5 kaynaklı birleştirilmesinde kaynak zamanının çekme makaslama kuvvetine etkisi 

 

3.2. Çekirdek Çapı 

Genel olarak kaynak dayanımı çekirdek çapı ile değerlendirilmektedir. Grafik 3’de görüldüğü gibi 

akım şiddetinin artmasıyla çekirdek çapının arttığı görülmektedir. Emniyet parçaları için minimum 

çekirdek çapı (dmin) = 5√𝑡 eşitliği ile belirlenir [1]. Burada “t” birleştirilen numunelerden daha ince 

olan parçanın sac kalınlığıdır. Bu numunelerde DP1000 çeliği 1.2mm kalınlığa olduğu için dmin 

5.48mm olarak hesaplanmıştır. Grafik incelendiği zaman 8kA ve üzeri akım şiddetinin minimum 

çekirdek çapını oluşturmada yeterli olduğu gözükmektedir. Lakin yüksek akım şiddetlerinde ergime 

daha fazla olduğu için füzyon bölgesinde çapak oluşmaktadır. Bu durum malzeme hacminin 

azalmasına neden olduğu için çekirdek çapında düşmeye ve dayanımda zayıflamaya sebep 

olmaktadır. Sonuç olarak optimum kaynak akım şiddeti 8-9kA olmalıdır. 

Grafik 3: 20 Cycle kaynak süresinde kaynak akım şiddetine göre çekirdek çapları 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 5 10 15 20 25 30 35

M
ax

. T
e

n
si

le
 -

Sh
e

ar
 L

o
ad

[N
]

Welding Time [Cycle]

6 kA

7kA

8kA

9kA

10 kA

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

325 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

3.3. Mikroyapı 

Şekil 6’da DP1000 numunesindeki mikroyapısal değişimler gösterilmiştir. Şekil 6(a)’da kaynak 

çekirdeğinin genel görüntüsü gösterilmiştir. Şekil 6(b)’de DP1000 baz malzemenin ferritik (beyaz 

adacıklar) ve martenzitik (siyah bölge) mikroyapısı görülmüştür. Isıdan etkilenmiş bölgede 

martenzit hacminin arttığı ve füzyon bölgesinde de her iki parçada da homojen olarak iğne yapılı 

martenzit yapının oluştuğu gözlemlenmiştir. 

Şekil 7’de 22MnB5 numunesideki mikroyapısal değişim gösterilmiştir. Şekil 7(a)’da kaynak 

çekirdeğinin genel görüntüsü gösterilmiştir. Baz malzemenin martenzitik mikroyapıya sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. Isıdan etkilenen ve füzyon bölgesinde hızlı soğumadan dolayı iğne yapılı 

martenzit hacminin arttığı gözlemlenmiştir. Bu mikroyapısal dönüşümler kaynak bölgesinde sertlik 

dağılımını etkilemektedir. 

 

Şekil 6: DP1000 numunesinde baz malzemeden kaynak çekirdeğine doğru mikroyapı değişimi. (a) b-e arası 

mikroyapıların gösterildiği çekirdeğin genel görünüşü; (b) baz malzeme; (c) baz malzemeden ısıdan etkilenen 

bölgeye geçiş bölgesi; (d) ısıdan etkilenen bölge; (e) füzyon bölgesi. 
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Şekil 7 : 22MnB5 numunesinde baz malzemeden kaynak çekirdeğine doğru mikroyapı değişimi. (a) b-e arası 

mikroyapıların gösterildiği çekirdeğin genel görünüşü; (b) baz malzeme; (c) baz malzemeden ısıdan etkilenen 

bölgeye geçiş bölgesi; (d) ısıdan etkilenen bölge; (e) füzyon bölgesi. 

3.4. Sertlik 

DP1000 ve 22MnB5 birleşmesindeki sertlik değerlerinin belirlendiği noktalar 5 farklı bölgeden 

alınarak tespit edilmiştir, bunlar; 

- Baz malzeme (DP1000 ve 22MnB5) 

- Isıdan etkilenen bölge 

- Füzyon bölgesi (kaynak çekirdeği) 

Füzyon bölgesinden ısıdan etkilenen bölgeye ulaşıldığında sertlik değerlerinin düştüğü 

gözlemlenmiştir. DP1000 çeliğinden alınan baz metal sertlik değeri ortalama 292 Hv iken, kaynak 

çekirdeği merkezinde ortalama olarak 458Hv’e ulaşmıştır. Bu değerler 22MnB5 baz metalin sertlik 

değerine yakınken, DP1000 baz metalin sertlik değerinin neredeyse iki katıdır. Sertlik değerleri 

Grafik 4’de gösterilmiştir. 
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Grafik 4: Ölçüm bölgelerindeki sertlik değerleri. 1 -DP1000 baz metal, 2 -ısıdan etkilenen bölge, 3 -füzyon 

bölgesi, 4 -ısıdan etkilenen bölge, 5 -22MnB5 baz metal 

 

 

Şekil 8: Çekirdek üzerinde ölçüm bölgelerinin gösterimi 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada otomobillerde emniyet parçalarında kullanılan ultra yüskek mukavemetli 22MnB5 

çeliği ve DP1000 çift fazlı çeliğin kaynak edilebilirliği araştırılmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki 

deneysel sonuçlara ve yargılara ulaşılmıştır: 

(1) Çekirdek çapı, kaynak akımının artmasıyla büyümektedir. Minimum çekirdek çapı 8 kA ve 

üstündeki akım şiddetlerinde sağlanmaktadır. Lakin 10 kA akım şiddetinde gerçekleşen 

fışkırmadan dolayı çekirdek çapında küçülme görülmüştür. 

(2) Çekme testi sonuçlarında, istenen çekme dayanımı 8 kA akım şiddetinde, maksimum çekme 

dayanımı 9 kA akım şiddetinde ulaşılmıştır. Kaynak akım şiddetinin artmasıyla çekirdek 

çapının büyümesi çekme dayanımını arttırmaktadır. Lakin uzun kaynak süresi ve yüksek 

akım ergimeyi arttırdığı için kaynak bölgesinde fışkırmaya sebep vermektedir. Bu durum 

kaynak mukavemetini zayıflatmaktadır. 

(3) Sertlik değerleri incelendiği zaman ısıdan etkilenen bölgede martenzit oluşumundan dolayı 

özellikle DP1000 çeliği tarafında belirgin bir artış mevcuttur. Ayrıca 22MnB5 numunesi 

tarafında ısıdan etkilenen bölgede hızlı soğumadan dolayı tekrardan martenzit yapı 

oluşmuştur lakin sertlik değeri baz malzeme kadar yüksek değildir. 
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Abstract 

In this study, the effect of ultrasound treatment on the dispersion of kaolinite was investigated. In 

this context, effects of power value of ultrasonic device, ultrasound treatment time, immersion depth 

of the ultrasonic probe and application method (batch and continuous) on the stability and 

dispersion of the kaolinite suspension were determined. 

As a result of the studies carried out without using reagents, it has been observed that the 

suspension stability value of the kaolinite decreased by the ultrasonic treatment. In addition, it was 

determined that the ultrasound application did not have a significant effect on the iep of the 

kaolinite. As a result of the dispersion studies, the suspension stability values of the kaolinite 

increased depending on sodium silicate concentration. Also, higher stability values were obtained 

with the ultrasound application. In addition, it was determined that the negativity of the zeta 

potential of kaolinite with the ultrasound treatment was higher than that obtained without 

ultrasound. These findings showed that more successful dispersion of kaolinite suspension was 

achieved with the ultrasound treatment. 

Keywords: Dispersion, Kaolinite, Suspension Stability, Ultrasound Treatment 

1. Giriş 

Dünyada zengin maden yataklarının azalmasıyla birlikte, yüksek kil içerikli ve düşük tenörlü cevher 

yataklarının işlenmesi zorunluluk haline gelmektedir. Pek çok cevherleşmede ana gang minerali 

olarak bulunan kil mineralleri, zenginleştirme işlemlerinin tüm aşamalarında sorun oluşturmaktadır. 

Kil minerallerinin varlığı şişme davranışı kaynaklı problemlere, fazla reaktif tüketimine ve şlam 

kaplama gibi problemlere neden olmaktadır. Öğütmede ise yüksek viskoziteye, kırıcılarda ise 

tıkanmalara sebep olmaktadır. Bu nedenle killerin stabilitesini (dispersiyonunu) sağlayabilmek 

önem arz etmektedir.  

Dispersiyon oluşturulduğunda onun korunması gerekmektedir. Genellikle dispersiyonun 

korunmasında en pratik yol dispersant olarak isimlendirilen kimyasallar kullanmaktır (Laskowski 

ve Pugh, 1992). Sodyum silikat, kaolinitin dispersiyonunda en yaygın kullanılan inorganik 

maddeler arasındadır (Worrall, 1986; Yıldız ve ark., 1998; Andreola ve ark., 2001; Andreola ve 

Romagnoli, 2006). Bir mineral süspansiyonun dispersiyonu elektrostatik stabilizasyon veya sterik 

stabilizasyon ya da birlikteki etkisi ile sağlanabilir. Elektrostatik stabilizasyon işlemi partikül yüzey 

şarjları artırılarak tanelerin birbirini elektriksel olarak itmeleri ile gerçekleşmektedir. Sterik 

stabilizasyonda ise partiküller arasında fiziksel bir bariyer inşa edilir. Sterik stabilizasyona partikül 

yüzeylerine polimer veya yüzey aktif maddelerin adsopsiyonu neden olur. Sterik stabilizasyon 

başka bir ifadeyle, partiküllerin birbirine yakınlaşmasını önlemek için adsorplanan kimyasalların 

yapılarını kullanmaları esasına dayanır (Laskowski ve Pugh, 1992).   

Endüstriyel kil minerallerinden birisi olan kaolinit, seramik, kâğıt, ilaç, tuğla, kimya sanayinde ve 

ayrıca yağ ağartma ve sudan ağır metallerin uzaklaştırılması gibi pek çok alanlarda kullanılmaktadır 

(Bundy, 1993; Sarı ve ark.,  2007; Karaoğlu ve ark.,  2010; Jiang ve ark.,  2010). Bu bahsedilen 

alanların birçoğunda kaolinit, süspansiyon (veya çamur) halinde kullanılmakta olup, süspansiyonun 
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dispersiyon (stabilite) şartları doğrudan nihai ürün özelliğine de etki etmektedir (Dinger, 2002; 

Kogel ve ark.,  2006). 

Ultrasonik titreşimin, malzemelerin fiziksel özelliklerini karakterize etmek amacıyla kullanımı çok 

yaygın olmakla birlikte, tıbbi tasarımlarda, malzeme test yöntemlerinde, temizleme işlemlerinde, 

akışkan akış ölçümleri alanında, kaynak (ergitme) işlemlerinde ve emülsiyonlarda parçacık 

dispersiyon stabilitesini sağlamak amacıyla birçok endüstride kullanılmaktadır (Mason, 1990; 

Gallego-Juarez, 1994). Cevher hazırlama alanında süregelen çalışmalar çoğunlukla ultra sesin 

minerallerin flotasyonu üzerine etkilerinin belirlenmesine yönelik olmuştur (Çelik ve ark., 1998; 

Smythe ve Wakeman, 2000; Özkan, 2002; Gürpınar, 2007; Özkan ve Kuyumcu, 2007; Xu ve ark., 

2017). İnce boyutlu mineral tanelerini içeren süspansiyonların katılardan ayrılması amacıyla 

sedimantasyon üzerine ultra sesin etkilerinin belirlenmesi için yürütülen çalışmalar ise sınırlı sayıda 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, sınırlı sayıda çalışma olmasına rağmen koagülasyon ve 

flokülasyon işlemlerinde, ultra ses uygulamalarının sedimantasyona olumlu ve olumsuz etkilerinin 

genellikle çalışma parametrelerine bağlı olarak değiştiği ifade edilmektedir (Singh ve Singh, 1997; 

Özer ve ark., 2001; Önal ve ark., 2003). Killer üzerine yapılan çalışmalarda ise ultra ses işlemi daha 

çok kil parçacıklarının boyutlarını azaltma yöntemi olarak kullanılmaktadır (Pe´rez-Rodrı´guez ve 

ark., 2002, 2006). Bu çalışmalarda ultra ses işleminin killerin boyutunu azaltarak killerin yüzey 

yüklerinin yani zeta potansiyelinin değişmesine neden olduğu belirtilmiştir. Zeta potansiyeli bilgisi, 

kil / su sisteminde bir kil çözeltisinin stabilitesi anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Zeta 

potansiyeli dispersiyon, aglomerasyon ve filtrasyon davranışlarında parçacık yükünün etkisini 

tahmin etmek için kullanılmaktadır (Alkan ve ark., 2005).   

Bu çalışmada, ultra sesin çeşitli çalışma koşullarına bağlı olarak kaolinit süspansiyonun kararlılığı 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, ultra sesin sodyum silikat varlığında kaolinit süspansiyonun 

dispersiyonu ve zeta potansiyeli üzerine etkisi belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilecek 

bulguların, flotasyon ve seçimli flokülasyon çalışmalarında kil minerallerinin dispersiyon işlemi 

üzerine fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  

2. Malzeme ve Yöntem 

2.1. Malzeme 

Bu çalışmada kullanılan kaolinit numunesi Bilecik yöresinden alınarak Konya Teknik Üniversitesi 

Maden Mühendisliği Bölümü laboratuvarına getirilmiştir. Temin edilen numune 128 mm iç çapında 

ve 212 mm uzunluğunda seramik değirmen kullanılarak 3 saat öğütülmüştür. Öğütülen numunenin 

tane boyut dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’den görüldüğü gibi, öğütülen numunenin  % 

80’inin geçtiği tane boyutu 78 µm’dir. 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

331 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

 

Şekil 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan kaolinit numunesinin tane boyut dağılımı 

Deneysel çalışmalarda dispersant olarak sodyum silikat (Na2SiO3) (Merck) kullanılmıştır. 

Süspansiyonların pH ayarlamaları HCl ve NaOH ile hazırlanan % 1’lik çözeltiler kullanılarak 

yapılmıştır. Tüm deneyler distile su kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Karıştırma düzeneği olarak 

Velp marka karıştırma hızı ayarlanabilir bir manyetik karıştırıcı, pH ölçümlerinde ise dijital bir pH 

metre kullanılmıştır. Bulanıklık ölçümleri Velp TB1 marka türbidimetre ile yapılmıştır. 

2.2. Ultra Ses Uygulama 

Deneylerde, Bandelin marka HD 3200 model ultrasonik homojenizatör kullanılmıştır. Ultrasonik 

cihaz, 20 kHz sabit frekansta çalışmaktadır. Deneysel çalışmalar, ultrasonik cihazın 150 Watt güç 

değerinde yürütülmüştür. Reaktifsiz deneylerde ultra ses muamelesi kesikli (otomatik olarak 5 sn 

pulsasyon 10 sn bekleme) şekilde 120 sn süre ile uygulanırken, sodyum silikat kullanılan 

deneylerde ise kesiksiz şekilde 120 sn süre ile ultra ses uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 2. Deneysel çalışmalarda kullanılan ultrasonik cihaz 

Deneyler içerisinde dört adet bariyer bulunan 400 cm3’lük cam beherde yürütülmüştür. Deneylerde 

1 g katı numune ve 300 cm3 distile su kullanılmıştır. Deneylerde, hazırlanan süspansiyona, doğal 

pH’ta dispersant ilave edilerek ultrasonik cihazda 2 dak kondüsyon verilmiştir. Sonrasında 
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manyetik karıştırıcıda 500 dev/dak karıştırma hızında 2 dak kondüsyon verilmiş daha sonrasında 

sistem durdurulmuştur. 1 dak çökelme süresinden sonra bulanıklık ölçümü için 20 cm³ numune 

süspansiyon alınmıştır. Alınan bu numunelerin bulanıklılık değeri türbidimetre ile belirlenmiş, 

mineral süspansiyonunun kararlılığı ise aşağıdaki eşitlik ile tespit edilmiştir. 

% Süspansiyon kararlılığı = Tf / T0 × 100                                             (1) 

T0: Süspansiyonun orjinal bulanıklık değeri (NTU: Nephelometric turbidity unit). 

Tf: Süspansiyonun deney sonrası bulanıklık değeri   

2.3. Zeta Potansiyeli Ölçümleri  

Zeta potansiyeli ölçümleri için Brookhaven marka ZetaPlus cihazı kullanılmıştır. Ultra ses 

uygulanmayan deneylerde zeta potansiyeli ölçümleri için 1 g numune alınıp, 300 cm3’lük distile su 

içinde 5 dakika karıştırıldıktan sonra nispeten iri tanelerin çökmesi için 2 dakika beklenmiştir. Ultra 

ses uygulanan deneylerde ise zeta potansiyeli ölçümleri için 1 g numune alınıp, 300 cm3’lük distile 

su içinde 3 dakika karıştırıldıktan sonra, 2 dakika ultra ses muamelesi gerçekleştirilip, nispeten iri 

tanelerin çökmesi için 2 dakika beklenmiştir. Hazırlanan süspansiyondan yaklaşık 20 cm³ numune 

alınarak, plastikten imal edilmiş hücrelere konularak, ortalama 10 ölçüm yapılmış ve cihaz 

tarafından belirlenen ortalama değer ve standart sapma kaydedilmiştir. Standart sapmanın % 2’nin 

üzerinde olması durumunda ölçümler tekrarlanmıştır. Tüm deneyler 22±2 °C sıcaklıkta yapılmıştır. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Ultra ses cihazının farklı güç değerleri için elde edilen kaolinit süspansiyonuna ait kararlılık 

değerleri Şekil 3(a)’da verilmiştir. Şekil 3(a)’dan görüldüğü gibi, sodyum silikat kullanılmayan 

deneylerde ultrasonik cihazın güç değeri arttıkça kaolinit süspansiyonunun kararlılığı azalmaktadır. 

Bu azalmanın nedeni olarak, ultra ses işleminin taneler arası çarpışmayı artırdığı böylelikle doğal 

koagülasyonu geliştirmesi ihtimal dahilindedir. Bir diğer sebep olarak ise ultrasonik titreşimin 

oluşturduğu kavitasyon etkisinin kaolinit süspansiyonunun çökmesini kolaylaştırdığı söylenilebilir. 

Özer ve ark. (2001), tarafından yapılan çalışmada da  benzer sonuçlara rastlanılmaktadır. Kaolinit 

mineralinin kullanıldığı bu çalışmada, ultra sesin çöktürme işlemlerinde başarılı olmasının nedeni 

olarak, ultrasonik titreşimin oluşturduğu kavitasyon etkisiyle kabarcıkların oluştuğu ve yüzeye 

doğru gaz çıkışı gözlendiği, katı tanelerin bu boşluktan geçerek daha etkin bir şekilde çöktüğü ifade 

edilmektedir. Sodyum silikat varlığında gerçekleştirilen deneylerde ise  süspansiyon kararlılığı 

belirli bir güç değerine kadar (40 Watt) daha belirgin bir şekilde artarken, sonrasında ise 

süspansiyon kararlılığında artan güç değeri ile birlikte kayda değer bir etki oluşmamaktadır. Şekil 

3(b) ultra ses muamele süresinin kaolinit süspansiyonunun kararlılığına etkisini göstermektedir. 

Dispersant kullanılmayan deneylerde süspansiyon kararlılığı başlangıçta kısmi bir artış gösterirken, 

sonrasında ise artan süre ile azalmaktadır. Benzer sonuçlara montmorillonitin dispersiyonu üzerine 

bir çalışmada da rastlanılmıştır. Bu çalışmada ultra ses mumale süresi arttıkça montmorillonit 

süspansiyonunun bulanıklık değerleri azalmıştır (Chen ve ark., 2018). Sodyum silikat kullanılması 

durumunda ise süspansiyon kararlılığı belirli bir süreye kadar artmakta, sonrasında ise artan süre ile 

fazla değişmemektedir. Dispersant varlığında gerçekleştirilen çalışmalarda ultra ses muamelesi ile 

süspansiyon kararlılık değerinin 120 sn süre sonunda yaklaşık % 87 değerine ulaştığı 

görülmektedir. 
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(a)                                                                  (b) 

Şekil 3. Ultra ses güç değerinin ve muamele süresinin kaolinit süspansiyonunun kararlılığına etkisi 

Ultra ses muamelesinin kesikli ve kesiksiz uygulanmasının kaolinit süspansiyonunun kararlılığına 

etkisi Şekil 4(a)’da sunulmuştur. Ultrasonik işlemin kesikli uygulanması ile artan güç değeri ile 

nispeten daha düşük kararlılık değerlerine ulaşılmaktadır. Sodyum silikat kullanılan deneylerde ise 

daha yüksek süspansiyon kararlılığı değerleri ultrasonik işlemin kesiksiz uygulanması ile elde 

edilmektedir. Ultrasonik probun dalma derinliliğinin kaolinit süspansiyonunun kararlılığına etkisi 

Şekil 4(b)’de verilmiştir. Prob dalma derinlikleri hava-su arayüzeyinden itibaren 1 cm, 2 cm ve 3 

cm olmak üzere ayarlanmıştır. Şekil 4(b)’den görüldüğü gibi, silikat kullanılmadan gerçekleştirilen 

deneylerde süspansiyon kararlılığı probun dalma derinliğine bağlı olarak artan güç ile azalırken, 

silikat varlığında gerçekleştirilen deneylerde ise artan güç ile kararlılık değerleri de artmaktadır. 

Dalma derinliği 3 cm olarak ayarlanıldığında reaktifsiz deneylerde en düşük kararlılık değerleri elde 

edilirken, silikat varlığındaki deneylerde ise en yüksek kararlılık değerleri 2 cm dalma derinliğinde 

elde edilmiştir.  

  

(a)                                                                  (b) 

Şekil 4. Kesikli-kesiksiz ultra ses uygulamasının ve prob dalma derinliğinin kaolinit süspansiyonunun 

kararlılığına etkisi 
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Ultra sesin kaolinitin zeta potansiyeline etkisi Şekil 5’de verilmiştir. Kaolinit süspansiyonunun 

doğal pH değeri pH 8.5 olup, bu pH’ta kaolinit negatif yüzey şarjına sahiptir. Kaolinitin iep değeri 

pH = 4.4 olarak bulunmuş olup, literatürden ise kaolinitin iep değerinin pH = 2-4.5 aralığında 

değiştiği bilinmektedir (Williams ve Williams, 1978; Ma ve Pierre, 1999; Alkan ve ark., 2005). 

Ultra ses uygulanan ölçümlerde ise kaolinitin iep değeri yaklaşık olarak aynı bulunmuş olup, ultra 

sesin iep noktası üzerinde kayda değer bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, ultra sesin 

kaolinitin iep üzerindeki pH değerlerinde, artan pH ile zeta potansiyelinin negatifliğini daha fazla 

artırdığı görülmektedir.  

 

Şekil 5. Ultra sesin pH’a bağlı olarak kaolinit süspansiyonunun zeta potansiyeline etkisi 

Ultra sesin sodyum silikat konsantrasyonuna bağlı olarak kaolinit süspansiyonunun dispersiyonuna 

ve zeta potansiyeline etkisi Şekil 6’da sunulmuştur. Sodyum silikat konsantrasyonu arttıkça 

süspansiyonun kararlılığı da artmaktadır. Ancak, ultra ses uygulanan deneylerde bu artış daha 

yüksek olmakta, sodyum silikatın 0.6 g/dm3 konsantrasyonunda kararlılık değeri yaklaşık % 93 

iken, bu değer ultra ses uygulanmayan deneyde yaklaşık % 67’dir. Ultra ses uygulaması ile 

kaolinitin daha iyi dispersiyonunun sağlanmasına neden olarak, ultra ses işleminin  kullanılan 

dispersantın süspansiyon içinde daha üniform dağılımını sağlayarak oluşturacağı etkiyi artırması ve 

kullanılan dispersantın aktivitesini artırarak geliştirdiği söylenilebilir. Bilindiği üzere, katı tanelerin 

oluşturduğu bir süspansiyonda koagülasyon ve dispersiyon işlemlerinin oluşması, minerallerin 

yüzey şarjı ile yakından ilgilidir. Literatürde dispersiyon işleminin genellikle zeta potansiyelinin -15 

mV - +15 mV değerleri üzerindeki yüzey şarjlarında oluştuğu belirtilmiştir (Somasundara, 1980; 

Gric, 1987). Bu bilgiler ışığında zeta potansiyeli eğrisi incelendiğinde, kaolinit mineralinin zeta 

potansiyeli -15 mV değerinden daha yüksektir. Dolayısıyla süspansiyonun dispersiyon işlemi 

oluştuğu görülmektedir. Öte yandan, ultra ses işlemi ile kaolinitin daha yüksek negatif potansiyel 

değerleri ölçülmektedir. Negatif potansiyel artışı, elektrostatik stabilizasyonun gerçekleştiğini ve 

böylece tanelerin birbirini iterek daha güçlü dispersiyonun sağlandığını göstermektedir (Amorós ve 

ark., 2010; Ersoy ve ark., 2014). Parsonage ve ark. (1984), sodyum silikatın mineral yüzeyinde 

hidrate tabakalar oluşturmak için zayıf bağlar ile adsorbe olduğunu ve sonuç olarak dispersiyonun, 

artan negatif zeta potansiyel değerleri ve hidrate olmuş tabakalardan kaynaklandığını 

belirtmişlerdir. Benzer bulgulara ultra sesin bentonit süspansiyonuna etkisinin araştırıldığı 

çalışmada da rastlanılmaktadır (Mekhamer, 2010). Bu çalışmada, ultra ses muamelesinin bentonitin 

zeta potansiyelini artırdığı ve süspansiyonun dispersiyonu üzerine olumlu etkisinin olduğu 

belirtilmiştir.  
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Şekil 6. Ultra sesin sodyum silikat konsantrasyonuna bağlı olarak kaolinit süspansiyonunun dispersiyonuna ve 

zeta potansiyeline etkisi 

Ultra ses işleminin kaolinit süspansiyonunun dispersiyonu üzerine etkisi  Şekil 7’de  

özetlenmektedir. Süspansiyonun kararlılığı ultra ses işleminin uygulanması ile daha fazla artış 

göstermekte, dolayısıyla ultra ses kullanımı ile kaolinitin daha güçlü dispersiyonunun sağlandığı 

görülmektedir. 

 

Şekil 7. Ultra sesin kaolinit süspansiyonunun kararlılığına etkisi     

4. Sonuçlar    

Ultra ses cihazının güç değeri, uygulama şekli, muamele süresi ve prob dalma derinliği kaolinit 

süspansiyonunun kararlılık değerlerini etkilemektedir. Reaktif kullanılmadan gerçekleştirilen 

deneylerde, ultrasonik cihaz tarafından uygulanan güç değeri arttıkça kaolinitin süspansiyon 

kararlılığının azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ultra ses uygulamasının mineralin iep noktası 

üzerinde ise kayda değer bir etki oluşturmadığı, ancak zeta potansiyelinin negatifliğini artırdığı 

belirlenmiştir. Sodyum silikat kullanılan deneylerde ise ultra sesin güç değerinin artmasıyla 
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süspansiyon kararlılığı da artış göstermiştir. Ayrıca, ultra ses işleminin uygulandığı deneylerde 

sodyum silikat konsantrasyonunun artışına bağlı olarak daha yüksek kararlılık değerleri elde 

edilmiştir. Buna ilaveten, ultra ses muamelesi ile kaolinitin zeta potansiyelinin negatifliği daha fazla 

artış göstermiştir. Sonuç olarak, ultra ses kullanımı ile kaolinit süspansiyonunun daha güçlü 

dispersiyonunun sağlanabileceği belirlenmiştir. 
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Abstract 

In this study, calcite and talc samples were tried to be reduced to nanoscale by dry grinding at 

different times. First, an intermediate grinder was used and then it was brought to nano size with 

planetary mill. SEM images of the ground samples were taken and the dimensions were determined. 

The aim of this study was to obtain materials with high quality by using more economic and more 

practical techniques instead of the traditional grinding methods. As a result, calcite and talc were 

obtained by nano-size grinding using low energy in a short time by mechanical grinding method.   

Keywords: Charge Ratio ,Grinding, Planetary Mill, Nano-Materials 

1. Introduction 

Calcium carbonate (CaCO3) is a raw material commonly found  in nature. It is usually white in 

color, has a hexagonal crystal system and a Mohs hardness of 3.0. CaCO3  is most commonly used 

in the plastic, paper, rubber, paint and ink industries because it is available worldwide. Besides, 

calcium carbonate has low cost and incombustibility, inertness (Rungruang and et al., 2006; Sheng 

and et al., 2004; Yang and et al., 2009). Talc is a phyllosilicate mineral consist of component 

Mg3Si4O10(OH)2. Talc is used as a coating, refractory, and additive in various industrial fields such 

as paper, paint, rubber, ceramic, refractory material, and polymer manufacturing (Zazenski and et 

al., 1995). 

Grinding is the unit in which the most energy is consumed in the process of a mineral processing 

plant. Very high energy was consumed, especially in ultra-fine grinding. Traditional devices (ball 

mills) have been used to grinding for many years, but the main problem is that the power consumed 

is limited by the centrifugation occurring at speeds above the critical, and the grinding media could 

not be too small, for the impact energy of each ball would otherwise be insignificant.To meet these 

requirements, numerous mills have been developed by institutes, universities and companies around 

the world (Wang et al., 2007). 

In recent years, much attention has been paid on fine grinding due to its importance for nano-

technology and nano-materials. Nano particles are increasingly used in many areas of chemical and 

pharmaceutical industry as well as in the ceramic and microelectronic industry. Nanostructured 

materials are single or multi-phase polycrystals with a crystal size of at least 1 to 100 nanometers 

(Suryanarayana et al., 1999). As a result, many different types of mills have been developed to 

produce fine materials. Planetary ball milling, which is one of the most commomly used lab-scale 

milling tools, has been applied to improve the grinding efciency of minerals. A planetary ball mill, 

in which rotating pots are mounted on a rotary disk, has high potential to generate energy for the 

powder, so it is used for mechanochemistry (Gilman, 1996), mechanical alloying (Benjamin, 1970; 

Benjamin and Volin, 1974) and the mechanical milling (Chou and Koch, 1993; Hu et al., 2002). 

The mechanical production method is the process of reducing the materials to micro and nano 

dimensions. The major production methods used to obtain nano grains with a classical mechanical 

approach include cutting, rolling, forging, compression and spraying (atomizing). A physical 

application is generally used in mechanical production methods but there is no chemical change. In 

this study, mechanical grinding was carried out to reduce calcite and talc nano dimensions. 
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2. Material and Method 

2.1. Material 

Calcite and talc obtained from Omya Mine Facilities were studied at Dokuz Eylül University 

Electronic Materials Production and Application Center laboratories. Coxem Em-30 Plus model 

scanning electron microscope was used for Sem analysis. Calcite  and talc samples of  chemical 

analysis was given in Table1and Table 2. 

Tablo 1. Chemical Analysis of calcite 

Oxides % 

SiO2 0,13 

MgO 0,41 

Fe2O3 0,01 

CaO 55,43 

Al2O3 <0,01 

K.K2 44,01 

CaCO3 98,98 

MgCO3 0,87 

Tablo 2. Chemical Analysis of talc 

Oxides % 

SiO2 61,23 

MgO 30,90 

Fe2O3 0,42 

CaO 0,83 

Al2O3 0,09 

K.K2 6,49 

A.Ç 89,94 

 

Grinding was performed in two stages during the experiments. The materials were grinded and 

decreased to a certain fine grain size at the intermittent grinder in the first stage. The material 

grinded at the intermediate grinder was fed to the nano grinder at the second stage. Dry grinding 

studies of the sample were conducted. One of the important parameters in grinding studies is the 

charge ratio. The charge ratio is usually 40%-45% of grinder capacity. 

2.2. Experimental Studies Performed with The Intermediate Grinder (Mortar Grinders RM 

200) 

The Mortar Grinders (RM 200) comminutes by pressure and friction. The task of the scraper is to 

feed the material into the area between the mortar and pestle. This forced feed ensures that the 

entire sample is subjected to continuous grinding and trituration process, as well as intensive 

mixing. The pestle is offset, not in the center of the mortar; the rotating mortar makes contact with 

the sample, causing it to automatically rotate. The required grinding pressure is achieved by the 

weight of the pestle itself along with the adjustable spring pressure moving on its axis (Fig. 1). In 

order to determine the grain size after grinding, the Horiba Partica LA-950V2  model particle size 

analyzer was used to measure the particle size dimension range of dry powders available at the 

Dokuz Eylül University Chemical and Environmental Mining laboratories. Particle Size Analyzer 

,laser diffraction device (0.01 - 3000 μm) makes measurements in large grain size. We used the 

intermediate grinder because the material coming out of the nano grinder was large when the 

intermediate grinder was not used and our aim was to reduce the material to nano size. The opening 

parameter used was < 1mm and samples of different gram weights were studied.  
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Fig.1. Intermediate grinding (Mortar grinders RM 200)  

2.3. Experimental Studies Performed with The Nano Grinder (Planetary Micro Mill 

Pulverisette) 

Planetary ball mill device and working principle was given in figure 2. In the so called planetary 

mill, a number of two bowls filled with the grinding balls are equidistantly mounted on a supporting 

disk. Bowls and disc are rotated simultaneously and separately in opposite directions at high speed. 

The high rotation speed of the bowls and the rotation speed of the support disc generate extremely 

high centrifugal forces acting on the balls.This results in, as an attrition effect, the grinding balls 

running along the inner wall of the bowl, and as an impact effect, the balls impacting strongly 

against the opposite wall of the bowl and against one another (Mio, 2002). In experiments were 

used a grinder ball charge rate between 35% and 50% and steel balls 10 mm in size. The speed rate 

was set to be 700 cycles/min. in our experiments. 

 

Fig. 2. Nano grinding (Planetary Micro Mill Pulverısette) 
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3. Results and Discussion 

3.1. SEM Analysis of Dry Grinding Experiments of Calcite  

SEM analyzes were performed to determine grain size of the calcite sample after it was grinded in a 

nano mill. Analysis results  were shown in Figure 3. Available in non-ground coarse grains. It is 

clearly seen that fine grains formed coarse grains as agglomerates. Agglomerates were observed in 

the study of grinding calcium carbonate with planetary ball mill (Chen et al., 2015). The surface 

areas of fine grains are larger. The surface energy is therefore high and the grain attraction force is 

higher with such high surface energy. This causes the grains to form agglomerates. Another reason 

for agglomerate formation is the increase of the efficiency of the Vander Waals force with the 

decrease of the distance between the grains (Klimpel, 1997). The finest grains were 100 microns in 

size. Calcite sample was ground 60 min. Figure 3.(a) is presents image  of calcite sample was 

ground of 60 min. It is observed that the grain size became thinner due to  increase grinding time. It 

was determined that the thinnest grain is 10µ-1µ in size. Figure 3.(b) is presents image  of calcite 

sample was ground of 180 min. It is observed that the grain size became thinner with increasing 

grinding time. Figure 3.(c) is shown in image  of calcite sample was ground of 300 min. It was 

determined that the thinnest grain was approximately 987 nm in size. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 3. SEM image of the ground calcite sample as function as grinding time. 

Calcite  was obtained 987 nm size by grinding  300 min. The change in grain size of the calcite 

sample with time is shown in Figure 4. It was observed that the grain size became thinner as the 

time increased. Compared to talc, it has been reduced to nano size in a longer time.  
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Fig. 4.  Particle size distribution of  calcite sample as function as grinding time.  

3.2. SEM Analysis of Dry Grinding Experiments of Talc  

Sem Analysis results  was given  in Figure 5. Figure 5.(a) is presents image  of talc  sample was 

ground of 15 min. The thinnest grain was approximately 223 nm in size. However, 1 nm sized 

grains were available.  Due to increased in the grinding time, it was seen that fine grains form 

coarse grains as agglomerate. Filio et al.,(1994) were found similar results in grinding study. In this 

study conducted with talc sample, the size of 204 nm was reduced by grinding with 0.5 h planetary 

ball mill. Figure 5.(b) is shown in of talc sample was ground of 30 min. It is observed that the 

agglomeration of fine grains increased depending on the increase in the grinding time. A 

homogeneous appearance could not be obtained. The finest grain is 900nm in size. Figure 5 (c) is 

presents image of  talc sample was ground of 60 min. As can be seen from figure 5 (c), small grains 

formed large grains as agglomerate. The finest grain was 10µ in size. 
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(a)  

(b) 

 
(c) 

Fig. 5. SEM image of the ground talc sample as function as grinding time. 

The change in grain size of the talc sample with time is shown in Figure 6. While the calcite sample 

was ground for 300 minutes to 987 nm, the talc sample was reduced to 223 nano size by grinding 

for 15 minutes. 
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Fig. 6. Particle size distribution of  talc sample as function as grinding time. 

4. Conclusions 

 The grain size decreased to nano dimension after 300 minutes with the nano grinder but large 

grains were found due to agglomeration and a homogenous appearance could not be obtained. It 

was seen that the grain size of the calcite sample became thinner as the grinding time increasing. 

The smallest size decreased to 900 nm after 300 minutes. The grain size decreased to nano 

dimension after 15 minutes with the nano grinder and the smallest size decreased to 223 nm after 15 

minutes. As the grinding time increased, it was seen that the fine particles in the talc sample formed 

coarse grains as agglomerates. The surface areas of fine grains were larger. The surface energy was 

therefore high and the grain attraction force was higher with such high surface energy. This causes 

the grains to formed agglomerates. Another reason for agglomerate formation is the increase of the 

efficiency of the Vander Waals force with the decrease of the distance between the grains.  
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Abstract 

Ceramic antennas have the most suitable antenna structure for obtaining higher gain than other 

antennas, resistance to high temperatures and dielectric resonant antenna applications. İn addition, 

it is also used in satellite communication systems, power amplifiers, aircraft collision avoidance 

systems and ground radar warning systems compared to other antenna types they are more useful. 

It has many structures designed and produced on a base. The most common material of ceramic 

antennas is alumina (Al2O3 - Aluminum Oxide). The main reason for its prevalence is that it has 

very small losses and small frequency distributions. A wide variety of ceramic materials are 

available with dielectric constant values ranging from 20 to 150. 

Considering the mentioned advantages of ceramic antennas, five rectangular ceramic microstrip 

patch antennas have been designed. For 5 antenna materials, respectively, Aluminum Oxide (εr = 

9.8), Rogers 3006 (εr = 6.15), Rogers 4003 (εr = 3.38), Duroid 6006 (εr = 6.15), Duroid 6006 (εr = 

10.2) were used and resonance zones up to 10 GHz were determined and their performances were 

examined.  

Results obtained by simulation, return loss (S11), -15.3 dB for Aluminum Oxide, -13.29 dB for 

Rogers 3006, -19.5 dB for Rogers 4003, -13.2 dB for Duroid 6006 and -19.6 dB for Duroid 6010 is. 

The gains were determined as 3.1 dB, 3.68 dB, 5.82 dB, 3.63 dB and 3.46 dB, respectively. The 

simulation process was realized with Mentor Graphics Simulation Technology (IE3D). The results 

obtained were compared with the literature and it was seen that the results were consistent and 

successful. 

Keywords: Aluminum Oxide, Rogers, Duroid, Return loss, Gain 

1. Giriş 

Mikroşerit yama anteni, kablosuz iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve 

günümüzde bu alandaki talepleri karşılamaktadır. Mikroşerit yama anteni, düşük profil, imalat 

kolaylığı, daha hafif ağırlık, düşük hacim, düşük maliyet, daha küçük boyut, uygunluk ve entegre 

devrelerle uyumluluk avantajlarını sunar[1]. 

Mikroşerit yama anten alt tabakası iki ana taraftan oluşur; biri yayılan yama ve alt tabakanın diğer 

tarafı bir zemin düzlemidir. Anten parçası genellikle bakır veya altın gibi iletken malzemeden 

yapılır ve istenen herhangi bir şekilde kare, dikdörtgen, dipol, dairesel, üçgen, dairesel halka ve 
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eliptik vb. alabilir. Bu yayılan yama, genellikle dielektrik substrat üzerine fotoyla kazınır ve yama 

ile zemin düzlemi arasındaki saçaklanma alan etkisinden dolayı yayılır. Temas yöntemi durumunda,  

mikroşerit koaksiyel prob beslemesi veya hat beslemesi gibi bağlantı elemanlarının kullanılmasıyla 

doğrudan yayılan yamaya beslenir[2]. Koaksiyel prob beslemesi, mikroşerit anten için en yaygın 

besleme tekniklerinden biridir. Bu teknikte, besleme, yama anteninin giriş empedansına uyacak 

şekilde yama içinde istenen herhangi bir alana yerleştirilebilir. Koaksiyel konektörün iç iletkeni, 

dielektrik aracılığıyla uzatılır ve dış iletkenin toprak düzlemine bağlandığı antenin yayılan yamasına 

bağlanır[3]. 

Bu çalışmada 10 GHz rezonans frekansında koaksiyel prob beslemeli dikdörtgen mikroşerit yama 

antenler simule edilerek farklı seramik yapılı alt tabaka malzemeleri gözlemlenmiştir. Mentor 

Graphics Simulation Technology (IE3D) ile mikroşerit yama anler simule edilmişdir. Farklı seramik 

olarak Alüminyum Oksit (Al2O3) Rogers 3006, Rogers 4003, Duroid 6006, Duroid 6010 

kullanılmıştır. Mikroşerit anten yama boyutları iletim hattı modeline göre hesaplanmıştır. 

Kullanılan tüm malemelerde koskiyel besleme noktaları denklemlere göre hesaplanmış ve 

karşılaştırılmıştır. 

Şekil 1`de dikdörtgen mikroşerit yama anten gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Önerilen dikdörtgen mikroşerit yama anteninin geometrisi 

2. Mikroşerit Yama Anten Teorisi 

2.1. Anten Tasarımı 

Şekil 1`de gösterildiği gibi 10 GHz'de çalıştırılan yüksek geçirgenliğe sahip seramik alt taban 

malzemesi kullanan önerilen dikdörtgen mikroşerit yama anteninin geometrisini göstermektedir. 

Dikdörtgen mikroşerit antenler, şekil 2'de gösterildiği gibi dielektrik sabitine εr ve bir alt taban 

malzeme kalınlığına sahiptir. Aynı zamanda bir zemin düzlemi üzerinde genişlik (W) ve uzunluk 

(L) boyutlarına sahip dikdörtgen bir parçadan oluşur. 

Yamanın uzunluğu ve genişliği gösterilen denklemlerle hesaplanır (1), (2), (3), (4)[4]. 

𝑤 =
𝑐

2𝑓0
√

2

𝜀𝑟+1
                                                                              (1)  

𝐿 = 𝐿𝑒𝑓𝑓 − 2∆𝐿                                                                                (2) 

𝐿𝑒𝑓𝑓 =
𝑐

2𝑓0√𝜀𝑒𝑓𝑓
                                                                             (3) 

∆𝐿 = 0.412ℎ
(𝜀𝑒𝑓𝑓+0.3)(

𝑤

ℎ
+0.264)

(𝜀𝑒𝑓𝑓−0.258)(
𝑤

ℎ
+0.8)

                                                       (4) 

Etkin dielektrik sabiti denklem (5)`te gösterilmiştir.  

휀𝑒𝑓𝑓 =
𝜀𝑟+1

2
+
𝜀𝑟−1

2
[1 + 12

ℎ

𝑤
]−1/2                                                      (5) 
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W - yama anteninin genişliği, L - yama anteninin uzunluğu, f0- rezonans frekansı, c - ışık hızı, εr - 

alt tabaka malzemenin dielektrik sabiti, Leff - etkili uzunluk, ΔL - uzunluk uzantısıdır, h - alt 

tabakanın kalınlığıdır ve εreff alt tabakanın etkili dielektrik sabitidir [5]. 

Pratik hususlar için, tüm yama anten tasarımlarının iletken bir malzeme türü ile sınırlı bir zemin 

düzlemine sahip olması gerekir. Yer düzlemi, alt tabakanın benzer boyutuna sahiptir, ancak bunlar, 

Şekil-1'de gösterildiği gibi çevrenin her yerinde alt tabaka kalınlığının altı katı kadar yama anten 

boyutlarından daha büyüktür. Sonuç olarak, alt tabaka ve zemin düzleminin boyutları Denklemler 

(6) ve (7) 'de gösterilmiştir[6]. 

Lg = 6h + L                                                                (6) 

Wg = 6h +W                                                                (7) 

Yamanın merkezi başlangıç noktası olarak seçilir, konum koordinatları (Xf ve Yf)  ve başlangıç 

noktasından besleme noktaları alınır. Besleme noktası yama üzerinde, belirtilen rezonans frekansı 

için giriş empedansının 50 Ω olduğu noktada yerleştirilmelidir. Bu nedenle, besleme noktasını 

bulmak için bir deneme ve yanılma yöntemi kullanılır. Besleme noktası konumu, Şekil-2'de 

gösterildiği gibi x-y koordinatlarında (Xf, Yf) noktasında yer alabilir. Konum noktaları Denklemler 

(8) ve (9) ile gösterilmiştir[7]. 

𝑋𝑓 =
𝐿

√𝑒𝑟𝑒𝑓𝑓
2                                                               (8) 

𝑌𝑓 =
𝑊

2
                                                                   (9) 

 

Şekil 2. Besleme noktası konumu. 

Dikdörtgen mikroşerit yama antende 0.51 mm iç çaplı RG316 koaksiyel besleme kablosu baz 

alınarakdan IE3d programı ile simule edilmiştir.  

2.2. Alt Tabaka Mazlemeleri 

Alüminyum Oksit(Al2O3) 

Seramik antenlerin en yaygın malzemesi alüminadır (Al2O3 - Alüminyum Oksit). Yaygın olmasının 

temel sebebi, çok küçük kayıplara ve küçük frekans dağılımlarına sahip olmasıdır. Yama ve tam 

zemin düzlemi, diğer alt tabaka malzemeleri ile kullanılan aynı bakır malzemeden yapılmıştır. 

Alüminyum Oksitin kalınlığı h= 1.6 mm, dielektrik sabiti εr = 9.8, dielektrik kaybı (tan δ) 

0.0009’dur. Bu alt tabaka malzemesinin 10 GHz rezonan frekansı için mikroşerit anten boyutları ve 

besleme noktaları değerleri tablo 1`de gösterilmiştir[8]. 

Rogers3006 

Mikroşerit anten tasarımında kullanılan malzeme Rogers sınfına ait Ro3006'dır. Yama ve tam 

zemin düzlemi, diğer alt tabaka malzemeleri ile kullanılan aynı bakır malzemeden yapılmıştır. 

Ro3006 malzemesinin kalınlığı h= 1.25mm,  dielektrik sabiti εr = 6.15 ve kayıp tanjantı (tan δ) 

0.002'dir. Bu alt tabaka malzemesinin 10 GHz rezonan frekansı için mikroşerit anten boyutları ve 

besleme noktaları değerleri tablo 1`de gösterilmiştir[9]. 
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Rogers4003 

Ro4003 Serisi Yüksek Frekans Devre Malzemeleri, performansa duyarlı, yüksek hacimli ticari 

uygulamalar için tasarlanmış cam takviyeli hidrokarbon / seramik laminatlardır (PTFE Değildir). 

Ro4000 laminatlar, üstün yüksek frekans performansı ve düşük maliyetli devre imalatı sunmak 

üzere tasarlanmıştır. Ro4003 alt tabakanın kalınlığı h= 1.542mm, dielektrik sabiti        εr = 3.38 ve 

kayıp tanjantı (tan δ)  0.0027'dir. Bu alt tabaka malzemesinin 10 GHz rezonan frekansı için 

mikroşerit anten boyutları ve besleme noktaları değerleri tablo 1`de gösterilmiştir[10]. 

Duroid6006 

RT / Duroid6006 mikrodalga laminatı, yüksek dielektrik sabiti gerektiren elektronik ve mikrodalga 

devre uygulamaları için tasarlanmış seramik-PTFE kompozitidir.  RT / Duroid 6006 mikrodalga 

laminatı, imalat kolaylığı ve kullanımda stabilite sunar. Sıkı dielektrik sabiti ve kalınlık kontrolü, 

düşük nem emilimi ve iyi termal mekanik stabiliteye sahiptir. Duroid 6006 mikrodalga laminat 

malzemesinin kalınlığı h= 1.27mm,  dielektrik sabiti εr = 6.15 ve kayıp tanjantı (tan δ)  0.0027'dir. 

Bu alt tabaka malzemesinin 10 GHz rezonan frekansı için mikroşerit anten boyutları ve besleme 

noktaları değerleri tablo 1`de gösterilmiştir[11]. 

Duroid6010 

RT / Duroid6010 mikrodalga laminatı da, Duroid 6006 gibi yüksek dielektrik sabiti gerektiren 

elektronik ve mikrodalga devre uygulamaları için tasarlanmış seramik-PTFE kompozitidir.  RT / 

Duroid 6010 laminatı, imalat kolaylığı ve kullanımda stabilite sunar. Sıkı dielektrik sabiti ve 

kalınlık kontrolü, düşük nem emilimi ve iyi termal mekanik stabiliteye sahiptir. Duroid 6010 

mikrodalga laminat malzemesinin kalınlığı h= 1.27mm,  dielektrik sabiti εr = 10.2 ve kayıp tanjantı 

(tan δ)  0.0023'dir. Bu alt tabaka malzemesinin 10 GHz rezonan frekansı için mikroşerit anten 

boyutları ve besleme noktaları değerleri tablo 1`de gösterilmiştir[12]. 

Tablo 1. 10 GHz rezonan frekansı için mikroşerit anten boyutları ve besleme noktaları değerleri 

3. Simülasyon ve Sonuçlar 

Seramik mikro şerit antenler, Mentor Graphics Simulation Technology (ie3d) simülatörü 

kullanılarak simüle ve analiz edilmiştir. 10 GHz için 5 seramik malzeme için mikroşerit yama 

anteninin geri dönüş kaybı (S11), kazancı sonuçları Tablo 2`de gösterilmiştir. 

Tablo 2. 10 GHz için 5 seramik malzeme için mikroşerit yama anteninin geri dönüş kaybı (S11) ,kazancı sonuçları 

Malzemeler 
Geri Dönüş Kaybı 

S11 (dB) 
Kazanç (dB) 

Rezonans 

Frekansı f0 (GHz) 

Bant Genişliği 

(%BW) 

Alüminyum Oksit (Al2O3) -15,3 3.1 9.9 5.75 

Rogers3006 -13.29 3,68 9.7 5.15 

Rogers4003 -19,5 5,82 10 8.3 

Duroid6006 -13,2 3,63 9.7 5.36 

Duroid6010 -19,6 3,46 10.2 4.8 

Malzemeler 
Wg (Ground 

Genişliği) 

Lg (Ground 

Uzunluğu) 

Wp (Yama 

genişliği) 

Lp(Yama 

uzunluğu) 

Besleme 

noktası (x) 

Besleme 

noktası (y) 

Al2O3 

(AlüminyumOksid) 
16,05 13,78 6,45 3,7 1,26 2,6 

Ro 3006 15,43 13,08 7,93 5,58 2,21 3,5 

Ro 4003 19,38 16,63 10,13 7,38 3 4 

Duroid 6006 15,55 13,19 7,93 5,57 2,21 3,4 

Duroid 6010 13,95 11,87 6,33 3,8 1,3 2,3 
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Şekil 3. Al2O3 için Geri Dönüş Kaybı (S11) 

Şekil 

Şekil 4. Rogers3006 için Geri Dönüş Kaybı (S11) 

 

Şekil 5. Rogers4003 için Geri Dönüş Kaybı (S11) 

 

Şekil 6. Duroid6006 için Geri Dönüş Kaybı (S11) 
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Şekil 7. Duroid6010 için Geri Dönüş Kaybı (S11) 

         

Şekil 8. Al2O3 için kazanç grafiği                              Şekil 9. Rogers3006 için kazanç grafiği 

      

Şekil 10. Rogers4003 için kazanç grafiği                             Şekil 11. Duroid6006 için kazanç grafiği 
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Şekil 12. Duroid6010 için kazanç grafiği 

4. Sonuç 

Bu çalışmada 10 GHz rezonans frekansı için farlı 5 seramik alt tabaka malzeme kullanılmıştır. 

Özellikle koaksiyel besleme yöntemi tüm alt tabaka mazlemelerinde literatürlerde gösterilen 

denklemler üzerinden besleme noktaları bulunmuştur. Aynı zamanda mikroşerit antenin yama ve 

zemin boyutları 5 farklı seramik malezeme için hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler Mentor 

Graphics Simulation Technology (IE3D) programı ile simule edilmiştir. Simule edilen seramik alt 

tabaka malzemeli antenlerin geri dönüş kaybı, kazancı ve bant genişliği araştırılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar literatürle karşılaştırılmış ve sonuçların uyumlu ve başarılı olduğu görülmüştür. 
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Abstract 

An electronically tunable memristor circuit design has been suggested in this study. The introduced 

memristor emulator includes two Floating Current Sources (FCSs), two multipliers, one capacitor 

and two resistors. The FCS circuit includes only four MOS transistors. By changing the bias 

currents in the FCS structure, the memristor circuit has gained the ability of electronically 

tunability. The FCS based memristor circuit has been designed using generalized memristor 

equations. In the memristor emulator, 0.13µm IBM CMOS technology parameters have been 

utilized. The properties of the electronically tunable memristor have been demonstrated by using 

LTspice simulation program. Simulation results have been given to evaluate the characteristics of 

the introduced memristor structure for various bias current values, capacitor values and operating 

frequencies. All results are in accordance with previous studies concerning memristor emulator 

design. 

Keywords: Memristor, Floating Current Source (FCS), Electronically Tunable 

1. Introduction 

Resistor, capacitor and inductor are the basic passive electrical components and they have been 

discovered by Georg Simon Ohm, Ewald Georg von Kleist and Michael Faraday, respectively. Each 

component represents a connection between any of two of the four fundamental circuit variables 

which are current, voltage, magnetic flux and electric charge. Resistor offers relation between 

voltage and current, capacitor provides relation between voltage and electric charge and inductor 

enables relation between current and magnetic flux [1], [2]. In 1971, the fourth passive component 

which is called memristor was postulated by Chua [3]. Memristor has distinctive features that can 

not be offered by other three electrical components. The memristor was fabricated by researchers in 

Hewlett Packard lab for the first time [4].  

Memristor is not commercially available in the market as off-the-shelf device owing to including 

many fabrication challenges [1]. Because of this reason, numerous emulator circuits in order to 

mimic the characteristics of the memristor have been suggested [1], [2], [13]–[19], [5]–[12]. In the 

literature, there have been many memristor emulators utilizing active analog building blocks which 

are Current Differencing Transconductance Amplifier (CDTA) [5], Fully Balanced Voltage 

Differencing Buffered Amplifier (FB-VDBA) [1], Operational Transconductance Amplifier (OTA) 

[6]–[10], Current Backward Transconductance Amplifier (CBTA) [11], Second-Generation Current 

Conveyor (CCII) [9], [12], Current Conveyor Transconductance Amplifier (CCTA) [13], Voltage 

Differencing Transconductance Amplifier (VDTA) [2], Differential Voltage Current Conveyor 

Transconductance Amplifier (DVCCTA) [14], Current Feedback Operational Amplifier (CFOA) 

[15], Voltage Differencing Current Conveyor (VDCC) [16], Floating Current Source (FCS) [17], 

Differential Difference Current Conveyor (DDCC) [18] and so on. In this study, a FCS based 

memristor emulator design has been suggested. In addition, the proposed emulator circuit has the 

ability of electronically tunability by changing the bias currents. In the introduced emulator 

structure, there are two FCSs, two multipliers, one capacitor and two resistors. 

The study is organized as follows. In Section 2, the circuit structure of the FCS based electronically 

tunable memristor emulator is given. Section 3 presents the simulation results belonging to the FCS 
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circuit structure and the suggested FCS based memristor emulator. In Section 4, the study has been 

concluded. 

2. Electronically Tunable FCS Based Memristor Circuit Design 

Chua and Kang [20] have introduced a generalized memristor using two equations which are given 

in Eq. (1). 

 𝑦 = 𝑔(𝑧, 𝑢)𝑢 
(1) 

 �̇� = 𝑓(𝑧, 𝑢) 

where 𝑢 and 𝑦 represent the input and output of the memristive system, respectively. 𝑧 indicates the 

state of the memristive system. The 𝑔 is a continuos vector function and 𝑓 is a continuous scalar 

function. When the input 𝑢 is zero, the output 𝑦 becomes zero, regardless of the state of memristive 

system 𝑧 that generates the memory effect. This feature guarantees that the pinched hysteresis loop 

of voltage and current belonging to memristor always passes through the origin [19].  

Using Eq. (1), a generalized current-controlled memristor structure which is given in Eq. (2) has 

been suggested in this study. 

 𝑣 = 𝑎𝑧2𝑖 
(2) 

 �̇� = 𝑏𝑖 

In this work, memristor emulator is designed using FCS structure. The basic structure of FCS is 

given in Figure 1. As can be seen from Figure 1, FCS consists of four MOS transistors and two bias 

currents. Eqs. (3)-(5) can be defined from FCS circuit utilizing Kirchhoff’s current law [21]. Table 

1 presents the aspect ratios of MOS transistors and the bias current values of FCS. 

 𝐼𝐵1 − 𝐼𝐵2 − (𝐼𝑂𝑈𝑇+ + 𝐼𝑂𝑈𝑇−) = 0 (3) 

 𝐼𝐵1 = 𝐼𝐵2 = 𝐼 (4) 

 𝐼𝑂𝑈𝑇+ = −𝐼𝑂𝑈𝑇− (5) 

Table 1: Aspect ratios of MOS transistors and bias current values belonging FCS circuit 

Parameters Values 

W/L for M1-M2 200µm/0.13µm 

W/L for M3-M4 100µm/0.13µm 

IB1=IB2 500mA 

VDD=-VSS 1V 

 

Figure 1: Basic circuit structure of FCS 

The proposed memristor circuit design is presented in Figure 2 and the circuit equations for the 

suggested memristor emulator utilizing Eq. (2) can be given as Eq. (6). The memristor emulator 
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circuit includes two FCSs, two multipliers represented by A1 and A2, one capacitor and two 

resistors which are R1 and R2. In memristor emulator design, the capacitor C1 is connected to the 

output of FCS with gm1 in order to generate the memory feature of the memristor emulator. The 

circuit parameters for memristor emulator based on FCS are presented in Table 2. 

 𝑣 = 𝑅1𝑅2𝑔𝑚2𝐴1𝐴2𝑧
2𝑖 

(6)  �̇� =
𝑔𝑚1

𝐶1
𝑅1𝑖 

 

Figure 2: Electronically tunable memristor emulator structure based on FCS 

Table 2: Circuit parameters for memristor emulator based on FCS 

Parameters Values 

R1=R2 1kΩ 

C1 2.2mF 

A1 2 

A2 3 

gm1=gm2 71mS 

3. Simulation Results 

DC transfer characteristics and the transconductance value of FCS circuit are presented in this part 

of the work. Moreover, input current value and output voltage value in time domain and voltage-

current relationships for FCS based memristor emulator which has the ability of electronically 

tunability are given. 

 

Figure 3: DC transfer characteristics of FCS circuit 
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In Figure 3, DC transfer characteristics of the basic FCS circuit are demonstrated. DC voltages from 

-2V to 2V are applied to positive input of FCS circuit to obtain the DC transfer characteristics. 

Output currents from the positive and negative terminals of FCS circuit are acquired. 

 

Figure 4: The transconductance value of FCS circuit 

The transconductance value of the basic FCS structure is indicated in frequency domain in Figure 4. 

The transconductance value for FCS circuit is obtained as 71mS. When the slope of output currents 

of FCS in Figure 3 is calculated, the same transconductance value is acquired. It means that Figure 

3 and Figure 4 agree well with each other. 

 

Figure 5: Input current and output voltage of the suggested electronically tunable memristor based on FCS 

Figure 5 presents the input current and output voltage values in time domain. In order to obtain 

these values, a sinusoidal 1mA input current with 750Hz frequency is applied to FCS based 

memristor emulator circuit. As can be seen, when the input current is zero, the output voltage of the 

memristor emulator becomes zero. This generates pinched hysteresis loop which is intrinsic to the 

property of memristor. 
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Figure 6: Voltage-current relationship with various bias current values for C1=2.2mF, f=750Hz and 

IB1=IB2=500mA, IB1=IB2=650mA and IB1=IB2=750mA 

Figure 6 shows the voltage-current relationship with various bias current values. An input signal 

with amplitude of 1mA is applied to the input terminal of FCS based memristor emulator. Different 

bias current values which are 500mA, 650mA and 750mA are used in order to prove that the 

characteristics of memristor emulator can be adjusted electronically. It can be clearly seen from 

Figure 6 that when the bias current value is increased, the voltage-current relationship becomes 

more linear. 

 

Figure 7: Voltage-current relationship with various frequencies for C1=1mF, IB1= IB2=500mA and f=2kHz, 

f=3kHz, f=6kHz 

Figure 7 demonstrates voltage-current relationship with various frequencies. A sinusoidal 1mA 

input current signal with different frequencies such as 2kHz, 3kHz and 6kHz is applied to 

memristor emulator. The simulation results show that the increase of the frequency of the input 

signal makes the voltage-current relationship more linear. 
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Figure 8: Voltage-current relationship with various C1 values for IB1=IB2=500mA, f=750Hz and C1=1.2mF, 

C1=1.6mF and C1=2mF 

In order to evaluate the effect of the capacitor C1 value which generates the memory behaviour of 

the memristor, an input signal with amplitude of 1mA with 750Hz frequency for various C1 values 

such as 1.2mF, 1.6mF and 2mF is applied. It can be seen from Figure 8 that the voltage-current 

relationship of the memristor emulator becomes more linear with the increasing of the capacitor C1 

value. 

4. Conclusion 

In this work, an electronically tunable memristor emulator circuit design which is based on FCS 

structure has been suggested. The FCS circuit includes only four MOS transistors and two bias 

currents. In the FCS based memristor emulator circuit, there are two FCSs, two multipliers, two 

resistors and one capacitor. Using the capacitor C1 in the memristor emulator circuit, the circuit is 

able to gain the ability of the feature of memory which memristors have. In the simulation part, DC 

and AC analyses results for FCS are presented. In addition, output voltage-input current 

relationships of memristor emulator for different bias current values, capacitor values and operating 

frequencies are given. The circuit simulation results carried out in LTspice software program show 

that the characteristics of the memristor emulator can be adjusted electronically by changing the 

value of bias current in the FCS structure. All analysis results agree well with the previous studies 

on the memristor emulators. 
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Abstract 

The 21st century marks a period in which social and economic evolution in every field meet with 

technology and change is made. In this period, the designers of today and the future transcend the 

paradigm of aesthetics and function and reflect these two phenomena together on their products 

and works. In this sense, aesthetics have come to compete with the function of design by creating an 

interdisciplinary field by integrating with the fields of science and technology, rather than being a 

phenomenon we see only in the field of art. The presentation of the aesthetic and functional fiction 

of the design as a whole pattern is in line with the presentation of designs that are suitable for the 

dynamics of the age and can catch the age. At every stage of the design, the priority of these facts is 

presented as a whole without displacing and affects the preferability of the design. In this study, the 

use of functional and aesthetic phenomena in design products was examined relationally and the 

importance of these two phenomena, which varied in historical process, in designs in our age as a 

whole was emphasized. 

Keywords: Function, Design, Aesthetics, Visuality, Bauhaus 

1. Giriş 

Teknolojinin yüzyıllardır geçirdiği dönüşüm ve evrimi incelendiğinde, nesnelerin bir amaca hizmet 

etmesi işlevsellik olarak düşünülürken estetik bir yön aranması da yüzyıllardır üzerinde düşülen bir 

konu olarak görülmektedir. Her dönemin kendi toplumunu, sanatını, sanatçısını yaratması söz 

konusudur. Bu nedenle her dönem kendi dinamikleri içerisinde, bir değişim ve dönüşüme maruz 

kalmaktadır. Bazı dönemlerde, düşünsel fikirlerin ve kavramların ön plana çıkması toplum 

yapısında olduğu gibi sanat ve estetik konularında da yeni atılımların yapıldığı süreçlere işaret 

etmektedir. Bu süreçlerde estetik, kimi zaman yeni anlamlar ve bakış açıları kazanırken kimi zaman 

ikinci planda kalarak başka fikirlerin gölgesinde bırakılmıştır. Özellikle teknolojinin ve üretimin 

anlam kazandığı dönemlerde üretim, işlev, malzeme gibi pek çok kriter göz önüne alındığından 

estetik ve görsel olan stratejik olarak tasarımının hızına yetişememiştir. 

Tasarım kavram olarak, istenilen amaca cevap veren düşünce ve anlaşılabilir parçaların 

organizasyonu şeklinde tanımlanmaktadır. Tasarım aynı zamanda belirli bir amaca hizmet etmek 

için malzeme ve biçimden oluşan bütüne işaret etmektedir (Önlü, 2004, s. 86). Ayrıca çevremizi 

biçimlendirerek, ihtiyaçlarımıza hizmet etmekte ve yaşamımıza katkıda bulunmaktadır (Heskett, 

2013, s.15). Bugünkü ve en geniş anlamıyla, belirli bir amaca hizmet ederek modern çağın bir 

gerekliliği haline gelmekte ve  etkisini her alanda hissettirmektedir. Çevremizde insan elinden çıkan 

her bir nesne, düşünce ürününün somutlaştırılmış halidir. Bu nedenle çevremizde gördüğümüz 

reklam panolarından, mimari yapıtlara kadar pek çok şey tasarım unsurudur. Ayrıca teknoloji alanı 

olarak, endüstriden tekstil gibi insanı ilgilendiren her ürünün yer aldığı geniş bir alana işaret 
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ekmektedir. Teknolojinin değişim göstermesine paralel olarak yaşamsal örüntünün değişkenlik 

göstermesi tasarımın da dinamik bir yapıda olmasını gerekli kılmaktadır. Bu anlamda insan 

yaşamında her alanda etkisini gösteren tasarım kavramı, çağdaş hayatın bir gerekliliği 

durumundadır (Önlü, 2004, s.85). 

Tasarım ve tasarım süreci üzerine söylemlerin artması beraberinde içeriği, bileşenleri, biçimi ve 

düşünsel süreci göz önüne alınarak tasarım metodolojilerinin çeşitlilik göstermesine neden 

olmuştur. Özellikle dünyanın küreselleşmesinden sonra tasarım, herkes için en etkili araç olarak 

algılanmaktadır. Bu aracın belirli bir amaç doğrultusunda ortaya çıkarılması öncelikle işlevsel 

olmasını gerektirmektedir. Ancak işlevselliği tek başına yeterli olmamakta ve benzerlerinden farklı 

olmasını sağlayacak, estetik bir görünüme sahip olması da önemli görülmektedir. Bu nedenle 

çağımızda tasarımdan beklenen bir ürünün ya da çalışmanın hem işlev hem de görsellik açısından 

ele alınarak bütünlüğün sağlandığı bir biçim ortaya koymaya dayanmaktadır.  

En geniş anlamıyla işlev ya da fonksiyon, ürünün bir amaca hizmet etmesi şeklinde 

düşünülmektedir. İşlev ya da fonksiyon bir varlığın ya da nesnenin iş görme yetisi şeklinde 

tanımlanmaktadır (Şölenay, 1997, s. 142). Ancak işlevin bir görünürlük kazanması durumu belirli 

bir forma sahip olmasını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, form ve fonksiyon ya da 

işlevsellik ve görsellik birlikteliği tasarımın somutlaştırılmış ve sonuca ulaşmış hali ile işlerlik 

kazanmaktadır. Özellikle günümüzün görsel ağırlıklı bir döneme denk geldiğini düşünürsek 

çağımızın insanı, estetik ve güzel ile bağdaşan formlara sahip tasarımlar görmeyi arzulamaktadır. 

Bu nedenle tasarımın işlevini yerine getiriyor olması tek başına yeterli görülmemektedir. Bunun 

yanı sıra göz hoş gelen ve bir takım estetik duygular uyandırıyor olması da gerekmektedir. 

Tasarımcı bir ürünün ya da nesnenin tasarlanmasında güzel ve fayda arasında bir tercih durumuna 

yönelmektedir. Bu durum görsellik ve işlevselliğin dengede tutularak tasarıma yansıtılmasını 

gerektirmektedir. Ürünün tercih edilmesi için belirli bir kitle güzel olmasına ve görselliğine öncelik 

verirken, faydacılar işlevselliğine ve amacına uygun kullanımına önem vermektedir. Önceleri 

kullanıcılar bir ürün satın alırken yalnızca işlevsel ve kullanılabilir ürünlere yönelmekteydi. 

Günümüzde kullanıcıların beklentileri tasarım alanıyla daha fazla ilişkili ürünlere yönelmelerine 

neden olmaktadır. Bugün en basit örnekle bir kitabı değerlendirmeye kapağından başlamaktayız. 

Kapağı ne kadar iyiyse içeriğinin o kadar iyi olduğunu düşünerek öngörüde bulunmaktayız. Bunun 

yanı sıra görsel olarak bütün ilkeleri barındıran ve göze güzel gelen tasarım, işlevsel olarak yeterli 

değilse amacına ulaşamayacaktır. Örneğin, dünyanın en iyi bilgisayarının çok güzel olması yeterli 

donanıma sahip olmadığı gerçeğini değiştirmeyecek ve tasarım olarak beklenilen talebi 

görmeyecektir.   

2. Tasarımda İşlevsellik ve Görselliğin Tarihsel Gelişimi 

Tasarımın belirli çağın dinamiklerine uygun olarak bir amaca yönelik ve ihtiyacı karşılama 

gereksiniminden doğmuş olması, tasarım süreçleri üzerine sürekli düşünülmesini ve bu sürecin 

evrilmesini beraberinde getirmiştir. Tasarım alanının giderek genişleyen bir alana yayılmasının 

sonuçları da giderek artan kitleleri etkisi altına almaktadır. Çağımızda hızlı üretim ve hızlı tüketimin 

geçerlilik kazanması, tasarıma daha fazla anlam yüklenmesinin bir sonucudur. Ayrıca çevremizde 

gördüğümüz pek çok şey belirli bir tasarım sürecinin sonunda ortaya çıkarılmış işlevsellik ve 

görsellik bütünlüğünü yansıtan bir özelliktedir. Ancak diğer dönemlere kıyasla tasarım alanın daha 

fazla geçerlilik kazanması ürün ve yapı çeşitliliğinin artması tasarımı diğerlerinden farklı kılacak 

görsel ve estetik özelliğe sahip olmasının önemini artırmıştır. 

Bir nesnenin tasarlanması sürecince ürünün bir sorunu çözmeye yönelik oluşu ve aynı zamanda 

estetik bir duygu uyandırması göz önünde bulundurulmaktadır. Elbette bu estetik duygu sanat 

eserlerinde aranan bir his ile güzel ve hoş kavramlarına dayanan estetik deneyim olarak 

düşünülmemektedir. Tasarımın bütününe yönelik, güzel duysunun uyanması ve estetik bir bağlamda 

incelendiğinde ürünün ya da nesnenin kullanıcısı olan kitleye hitap eden bir estetikte sunulmasını 

kapsamaktadır. Bu nedenle tasarımın her alanında form ve estetik kabul gören bir olgu olarak 
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görülmüştür. Ancak tarihsel süreç içerisinde yeni tasarımlar ve çeşitlilik arttıkça seri üretim ve 

işleve öncelik verilerek estetik gereklilik olarak görülmekten çıkarılmış, kimi zaman ikinci plana 

atılmıştır.  

Rönesans'a kadar sanat ve diğer alanlar arasında bir ayrım olmaksızın güzel ve yararlı bir arada 

kabul edilmiştir. Rönesans'ta ise düşünce fikirlerinin gelişmesiyle birlikte düşünsel olanın ve 

hümanist bakış açısının geçerlilik kazanması, işlevin ağırlık kazanmasına neden olmuştur (Alpar, 

2006, s.27). Bu dönem pek çok yeni düşünce akımının doğması ve bu fikirlerin yaygınlık yayılarak, 

işlevin ağırlık kazandığı ve her formun bu amaç etrafında şekillendiği bir dönem olarak gelişim 

göstermiştir. 18. yy' dan sonra ise Endüstri Devrimi olarak nitelendirilen sanayi ve makineleşmenin 

etkisiyle yaşanan ekonomik gelişmeler seri üretimlerin yaygınlık kazanmasını beraberinde 

getirmiştir. Bu süreçte makineleşme, sadece üretim ve tüketim odaklı tasarımlara ağırlık 

verilmesine neden olmuştur. Makine teknolojisiyle ortaya çıkan ürünler belirli bir standartta ve 

estetik kaygıdan uzak olarak üretilmiştir. Öte yandan belirli bir görselliğe sahip el yapımı ürünlerin 

değeri artmıştır (Bunulday, 2001, s.3).  

Endüstri çağının üretim şekli, toplumun yapısına paralel olarak üretilen ürünlerin değişimine de 

eden olmuştur. Ancak sanat ve üretim arasında sıkışmış bir değer olarak ikinci planda kalan estetik 

bu üretimlerde kendine bir yer edinememiştir. Oysa ki en basit anlamda günlük kullanım eşyaları 

dahil bir tasarlanmak zorundadır. Ancak bu tasarım süreci estetik bir deneyimi de sunmalıdır. İşte 

tam da bu dönemde endüstrileşmenin tasarım sorunlarına çözüm arama ihtiyacı ile oluşturulan 

Bauhaus tasarım okulu, endüstrileşmenin estetik ile buluşması gerektiğini savunarak getirdiği 

yenilikçi anlayışla sanatın ve estetiğin mimarlıktan tekstile, seramikten mobilyaya ya da resimden 

endüstri tasarımına dönüşmesine kadar uzanan geniş bir çerçevede ele alınmasını sağlamıştır 

(Sözen, Tanyeli, 2001, s.37). 

Bu dönemde pek çok sanatçı ve tasarımcı estetik söylemlerinin tekrar ele alınmasını ve çağa 

uyarlanmasını önermiştir. Örneğin; Art and Craft hareketi 1800'lerde Bauhaus'un temellerini atarak 

makineleşmenin karşısında üretilenlerin estetik bir ruha da sahip olması gerektiğine inanmaktadır. 

Aynı dönemde, yine bu fikirden hareketle Art Manufacturers derneği de üretimlerin estetik bir 

özelliğinin olması gerektiği fikrindeydi. Bu hareketlerden etkilenen ve Birinci Dünya Savaşı'ndan 

sonra Almanya'da (1919) kurulan Bauhaus, uygulamalı sanatlar yada zanaat ve sanat arasındaki 

engeli ortadan kaldırarak karşılıklı bir etkileşime girilmesini amaçlamıştır (Erkmen, 2009, s.17). 

Daha sonra seri üretim ve endüstriyel sorunlara odaklanmıştır. Bir okul olarak kurulan bu sanat ve 

tasarım okulu, içeriğindeki derslerle mimariden vazo tasarımına, çocuk mobilyası tasarımından 

şehir planlayıcılığına kadar pek çok sanat alanını bir araya getirmiştir. Bauhaus, bu anlamda modern 

çağın tasarım anlayışının öncüsü konumundadır. Tasarımların temel kaygısı işlev olmasına karşın, 

üretimin sanat ile birleştirilmesi ve tasarıma estetik bir değer ve bakış açısı kazandırılmasının ilk 

adımlarını atmıştır. Form fonksiyonu izler anlayışı, sanat ve teknoloji birlikteliğinden doğan yeni 

fikirleri beraberinde getirmiştir. Le Corbusier, Mies Van Der Rohe, Walter Gropius gibi 

tasarımcıların eserleri modernist estetiğin yeni bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlamıştır 

(Bozdoğan, 2002, s. 365). 

Özellikle 1919 yılında, Walter Gropius'un önerisiyle Bauhaus tasarım okulunun makine endüstri 

ürünlerinin de estetikten uzak olma sorununa karşı çözümler aranmıştır (Gürcüm ve Kartal, 2017, s. 

1774). Bauhaus okulunun amacı ve Gropius'un ideali, endüstrinin ortaya çıkardığı sorunlara çözüm 

bulmaktır. Gropius'a göre, Bauhaus atölyelerinde seri üretime uygun ve çağımıza uygun ürünlerin 

prototiplerinin geliştirilmektedir (Gropius, 1926, s. 96). Bu anlamda, Bauhaus 20. yy ürün 

tasarımının ortak bir dilinin olması gerektiğini düşünmektedir (Baktır, 2006, s.2). "Biçim işlevi 

isler" prensibinden hareketle tasarımda işlevsel, pratik ve basit hale getirilmiş formları 

önermektedir.  Yirminci yüzyılın modernist estetik üslubunun yansıması ve yeni estetik arayışların 

sonucu olarak malzeme, form ve üslupta değişikliğe gidilmesi, süslemeden uzak sade bir form 

anlayışı ile öncü bir hareket olarak görülmektedir (Bozdoğan, 2002, s. 368). Her anlamda saf biçim 

anlayışı benimsenerek malzemenin doğal hali, camın şeffaflığı metalin parlaklığı ve esnekliği gibi 
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unsurlardan olduğu gibi yararlanılmıştır. Bu anlamda Bauhaus' un estetik düşüncesi daha çok 

sadeleştirilmiş geometrik formların uygun biçimlerde bir araya getirilmesinden oluşmaktadır (Şekil 

1). 

 

Şekil 1: Peter Keler, Cradle, 1922 

Bauhaus, estetik ve güzel üzerine söylemlerin o zamana dek alışılmış kalıplarından çıkarak kendine 

yeni bir estetik form benimsemiştir. Bu anlamda güzel bulduğumuz bir tasarımın süslemeden uzak 

yalınlık içinde bir estetiğe sahip olması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca basit formların seri üretim 

ve endüstriyel teknikler kullanılarak çoğaltılmasına yatkın oluşu, sanatın yaşama uyarlanmasına 

olanak vererek tasarımı daha verimli hale getirmiştir. Seri üretime uygun ergonomik, dayanıklı, 

ekonomik ama aynı zamanda estetik malzemelerin bir araya getirilmesine önem verilmiştir. 

Biçimsel olarak geometrik ve soyut biçimler kullanılarak tasarımlar oluşturulmuştur. Renk olarak 

ise daha çok birincil renkler ve canlı renkler tercih edilerek ortam ile bütünleşen tasarımlar elde 

edilmeye çalışılmıştır (Şekil 2). Ayrıca denge, uyum ve orantının basit, işlevsel formları 

kullanılarak ergonomik tasarımlar yapılmıştır. 

  

Şekil 2: Marcel Breuer, Stacking Tables, 1925 

Bauhaus kurulduktan on dört yıl sonra, 1933 yılında Nazilerin tarafından kapatılarak kurum olarak 

öğretimine son verilmiştir (Bingöl, 1993, s.7). Kapatılan Bauhaus'un yetkin hocaları, sanatçıları ve 
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tasarımcılarının Avrupa ve Amerika'ya gitmesiyle bu okulun düşünceleri farklı yerlerde yaygınlık 

kazanmıştır. Modern toplumda toplumun sosyal koşulları ve beklentileri doğrultusunda üretimler 

yapılarak Bauhaus tasarım anlayışından örnek alınan ilkeler, daha ileriye taşınmıştır (Yazar, Tomak 

ve Öztürk, 2016, s. 119). Bauhaus tasarım okulunun kapanmasıyla yenilikçi fikri pek çok yeni 

adımı beraberinde getirmiştir. Seri üretim yapan şirketler sanat danışmanlığı adı altında görev 

verdikleri sanatçılarla birlikte çalışarak üretimlerine tasarım ve estetik unsurların bir arada 

kullanılmasını önemli görmeye başlamıştır. Bu anlamda hem teoride hem de pratikte geçerlilik 

kazanmış ve sürdürülebilirliğini uzun yıllar taşıyarak etkisi günümüzde hala hissedilen bir tasarım 

anlayışının öncüsü olmuştur (Koç, Ertaş ve Konaklıoğlu, 2017, s.959).  

  

Şekil 3: Marcel Breuer, Chair (model B33), 1927-1928 Şekil 4: İKEA Tobıas Sandalye 

Bauhaus etkilerinin günümüzde pek çok marka tarafından kullanılarak ürün tasarımlarına yansıttığı 

görülmektedir (Şekil 3). Hatta pek çok marka tasarımlarında bu sadeleştirilmiş minimal bakış açısı 

ve malzeme kullanımını tasarımlarında yaygın olarak kullanmaktadır. Bugünün tasarım anlayışıyla 

modern insanın sorunlarına çözüm arayan günlük yaşamlarında kullandıkları pek çok ürünün 

Bauhaus'tan etkilenilerek ekonomik, kullanışlı ve çok fonksiyonlu olma gibi özelliklerle 

tasarlandığı görülmektedir. Ayrıca estetik olarak yine mekan ile bütünleşen malzeme ve renklerin 

kullanımı toplumun geneline hitap eden tasarımların yapılması tercih edilebilirliliğini artırmaktadır. 

Bu durum Bauhaus'un sürdürülebilir tasarım anlayışının hala geçerliliğini koruyan ilkeleri 

çerçevesinde işlevsel ve estetik olarak toplum tarafından tercih edildiğini göstermektedir. 

3. Sonuçlar 

20. yy da sosyal ve ekonomik dönüşümlerin etkisiyle her alanda yeniyi arama ve yeniliğin aracı 

konumuna gelme durumu tasarımda yeni arayışları da beraberinde getirmiştir. Teknoloji ve 

tasarımın modern dönem ile birlikte gelişim gösterdiği görülmektedir. Sanat alanlarının 

disiplinlerarası işlerlik kazanmasıyla her alanda güzel aranmaya başlanmıştır. Yüzyıllardır üzerinde 

düşünülen ve pek çok felsefi tartışmaya kaynaklık eden güzel ve estetik söylemler artarak devam 

etmektedir. Özellikle günümüzde görselliğin artan önemi ve çevremizi kuşatan görseller ve ürünler 

belirli bir amaca yönelik üretilmiş olsa da düşünsel bir sürecin sonucunda tasarıma dönüşerek 

bugünkü görünümlerine kavuşmuştur.  

Günümüz tasarım anlayışı, çağın dinamiklerine uygun olarak gelişim göstermektedir. Günlük 

eşyalardan teknolojik ürünlerin tasarlanmasına kadar estetik bir değer göz önüne alınarak 

tasarlanmaktadır. Ayrıca çağın sorunlarına çözüm bulabilen ve toplumun yapısına uyum sağlayarak 

yaşam alanı sunan tasarımlar toplumu yönlendirme yetisine sahiptir. Bu amaçla tasarım sürecinde 
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ortaya konulan ürün ya da çalışma öncelikle tasarımın amacına uygun olarak belirli bir amaca 

hizmet etmeli ve buna yönelik işlevsel bir özelliğe sahip olmalıdır. Ayrıca benzerlerinden farklı 

olarak görselliği ve özgün bir estetik görünüme sahip olmalıdır. Tarihsel süreç içerisinde işlevsellik 

ve görselliğin rolleri kimi zaman yer değiştirse de bir bütün olarak sunulması gerekliliğini daima 

devam ettirmiştir. bu iki olgunun birlikteliğine inanan ve modern tasarım anlayışının temellerinin 

atıldığı Bauhaus okulu, kısa zaman açık kalsa da bir fikrin benimsenmesi için yeterli güce sahiptir. 

Bauhaus'un tasarım anlayışında benimsediği ilkeler gelecekçi bir bakış açısının temellerini atmıştır. 

Sanat ve üretimi birleştiren bir anlayışla tasarımlarını geliştirerek yeni bir estetik biçimin kabul 

edilmesini sağlamıştır. Bauhaus tasarım anlayışı, sanat ve teknolojinin bir arada kullanılarak 

endüstriye uyarlanması şeklindedir. 

Bauhaus, tasarımla ilgili pek çok alanı etkileyen modern tasarım üslubu geliştirerek hala etkisi 

hissedilen bir fikir ortaya koymuştur. Tasarım ve görsel eğitimin modernist bakış açısıyla 

gelişmesini ve hem teoride hem de pratikte sanatın tasarımla iç içe geçmesini sağlamıştır. Ayrıca 

günlük hayatın tasarlanması için pek çok ürünün ilk protiplerini geliştirmeyi amaçlamıştır. 

Dünyanın farklı kesimlerinde bu düşünceden hareketle ortaya çıkan yeni fikirlere kaynaklık etmiş 

ve gelecekçi bir bakış açısıyla tasarımı yaşamla bütünleştiren bir tavır sergilemiştir.  

Bauhaus'un bir fikirden hareketle bugün hala söylemlerinin devam ediyor ve tasarım ilkelerinin 

işlev ve görsellik açısından hala uygulanıyor oluşu günümüz tasarımlarına ilham vermektedir. 

Dolayısıyla çağımızın tasarımcısı Bauhaus'ta olduğu gibi, işlevselliği ve görselliği bir arada tasarım 

sürecine yansıtarak gelecekte kalıcılığını nasıl sağlayacağına dair kaygılar taşıyarak öngörüde 

bulunmalıdır. Bu amaçla gelecekçi bir bakış açısıyla geliştirilebilir tasarım önerileri sunarak 

tasarımını bir ileriye taşımayı hedeflemelidir. 
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Abstract 

Studies for the solution of optimization problems are increasing with the developing technology and 

science day by day. Optimization technology is used to solve problems encountered in real life 

effectively, accurately and in real time. Optimization speeds up the decision-making processes and 

increases the accuracy of the decision for problem solutions. In this study, it is aimed to develop the 

genetic algorithm (GA) used to solve the traveling salesman problem (TSP), one of the optimization 

problems that can be applied to many real world problems. In order to increase the success of the 

GA, a new process based on the adaptation of individuals in nature to environmental conditions is 

proposed in the current literature instead of hybrid approaches. In this study, different crossover 

and mutation operators were tested for classical GA that exists in the literature. The adaptation 

process is developed after the selection of crossover and mutation operators approaching the most 

suitable solution is completed. Different adaptation operators have been developed inspired by the 

mutation operator. Comparative experiments have shown that the performance of GA developed 

with these adaptation operators is better than classical GA and other algorithms. The data sets 

used in the study were taken from TSPLIB and the results of all experimental studies were 

evaluated according to the criteria there. 
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1. Introduction 

Optimization has become one of the most important terms of our lives with the developing 

technology and science. Optimization accelerates the decision-making processes and increases the 

quality of the decision, helping to solve problems encountered in real life effectively, accurately and 

in real time. The Traveling Salesman Problem(TSP) is one of the best known optimization 

problems, which have been done a lot of studies. TSP is a problem that aims to find the minimum 

time or route for the entire route, starting from any point and reaching the starting point with only 

one pass from each point. The TSP solution, as the number of points grows, it takes a long time or 

becomes impossible to obtain a solution with methods that provide exact solutions. Therefore, 

heuristic algorithms that provide approximate solutions are frequently used in solving the problem 

[1]. 

In the first stage of GA, chromosomes are formed by encoding parameters in accordance with the 

problem researched. The most used coding methods are binary coding and permutation coding. The 

coding of chromosomes in GSP is done according to the permutation method. In permutation 

coding, each chromosome shows sequence of characters that created it. Each chromosome is an 

individual and consists of genes. An initial population is formed from these chromosomes. Then, 

some chromosomes are selected from the population and better chromosomes are tried to be 

obtained by applying genetic operators based on genetic processes in nature. New generations are 

created and compared with the fitness values of other generations. Individuals that has good fitness 

value are protected and passed on to other generations. In this study, it is aimed to increase 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

370 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

performance by adding a new adaptation process to classic GA processes. The adaptation process 

takes place between the crossing and mutation processes. It is shown that GA developed with these 

operators is superior to classic GA. 

This article is organized as follows. Section 2 reviews the literature on GA and studies aiming to 

develop this algorithm, and a summary of these studies is presented. Section 3 presents the 

processes and methods used in developed GA. Experimental studies and results are presented in 

Section 4. Section 5 presents an overview of the results and advantages of improved GA and 

suggests for future work. 

2. Related Studies 

GSP creates an ideal test environment for researchers working on optimization techniques. 

Researchers use GSP, which is frequently used in the literature, to prove the superiority of the 

methods they have developed. Much work has been done for the GSP solution and continues to be 

done. This situation shows that there is no specific method for GSP and there is no exact optimum 

solution. Many solution methods have been proposed for the GSP solution in the literature. For 

example; ant colony optimization (ACO) [2], particle swarm optimization (PSO) [3], artificial bee 

colony (ABC) [4], simulated anneling (SA) [5], invasive weed optimization (IWO) [6] and one of 

the most common solutions GA [7,8]. However, Classic GA is not sufficient and does not give very 

good results when compared with other methods [6]. For this reason, researchers come up with 

many studies that improve classic GA with various methods. Some studies in the literature on this 

subject have been summarized.  

The first step of GA is to create the first population with random individuals. This first population 

created is called the initial population. Different methods have been developed to start the initial 

population to achieve better results in problem solving. An algorithm was developed using a 

method called greedy permuting to generate the initial population. It is shown that this starting 

method gives better results than randomly initializing method and neighbor field method [10]. In 

another study, GA was developed with the method called the ordered distance vector, which 

comprise of three different methods for the initial function. The developed method has been 

compared with the random initialization technique, Neighbor Technique and Gene Bank Technique 

and the results are presented [11]. In another study related to this, evaluations were presented by 

applying three different initiation functions such as Nearest neighbor, insertion and solomon 

heuristic [12].  

One of the other methods to improve GA is possible with improvements on operators. New 

operators are presented by developed the crossover operator with different methods [16,24,34]. 

There are studies in the literature that offer a new operator by improving the existing cycle 

crossover [18,21]. Improvements were made on the sequential constructive crossover operator and 

the results were compared [26]. Improvements have been made on the Order crossover operator to 

increase the performance of GA [27,29]. A new operator has been presented by improving another 

known operator, Partially Mapped Crossover [28]. In some studies, the performance of GA was 

increased by the improvements on the mutation operator together with the crossover operator [30].  

GA has been combined with different algorithms to achieve better results. For the solution of 

Vehicle Routing Problem, GA has been developed by integrating topological ordering method [33]. 

For the TSP solution, particle swarm optimization and artificial bee algorithm has been integrated 

and a new algorithm is created. This new algorithm has been applied to a sample region. It has been 

shown to give better results than the other two algorithms [4].  

3. Improved Genetic Algorithm 

Many studies have shown that GA is an effective algorithm for solving optimization problems. 

Besides, it is seen that classic GA is not sufficient to solve some problems. For this reason, it is 

aimed to reach the best solution as soon as possible by making improvements on the algorithm. 
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Figure 1 shows the flowchart of the improved GA. Improved GA and the processes of this 

algorithm are explained in detail. 

 

Figure 1. IGA processing 

3.1. Initial Population and Fitness Fuction 

Initial population consists of randomly generated individuals. Each of these individuals is a 

chromosome. Each chromosome is made up of genes. Each of the genes is a city for TSP. Each 

individual refers to a route that has been created. Populations are evaluated based on the fitness 

function results of individuals. The fitness value calculates the total distance of the route created. 

The route is evaluated according to the fitness function. The lower the fitness value for TSP, the 

better the route in our problem. 

3.2. Selection  

The selection process is the selection of the best individuals that can be produced to create a new 

population after the fitness value of each individual in our population is calculated. The purpose of 

this process is to choose the best individuals for the next generation based on their fitness values. 

There are many commonly used selection methods. We use roulette wheel selection and rank 

selection methods in our study. In The Roulette Wheel Selection, the probability of an individual 

being selected is the ratio of that individuals fitness value to the sum of all individuals fitness 

values. In The Rank Selection method, individuals are ranked according to their fitness values and 

numbered according to this order. Selection probabilities are calculated based on this numbering 

rather than fitness value. Because there are random choices in these selection methods, there is a 

possibility that individuals with good fitness value will get lost. That's why we use elitism selection. 

İndividuals are protected with elitism and these individuals passed on to other generations. 

3.3. Crossover 

The crossover operator is used to create a new individual. In this process, it is purposed to create 

better individuals with the genes taken from both parents. We discussed two different crossover 

methods used in the solution of permutation-based TSP. 

These are Order Crossover (OX) and Cycle Crossover (CX) [8, 25]. We tried these methods and 

compared their results in Table 2. 
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3.3.1. Order Crossover 

OX is the two-point crossover operator. Two points are selected randomly on each individual to be 

crossed. The genes between the two selected points on the Parent1 are passed on to gens of the child 

individual at the same position as Parent1 are. All other remaining genes are taken from Parent2. 

The genes are passed on to the child sequentially from the second point on Parent2. Genes at the 

second point of parent2 are passed on to the child in the same position. If the gene to be passed 

from parent2 is present in the child, that gene is not passed. The next gene in parent2 is passed to 

the current position in the child. This process is illustrated in Figure 2. 

 

Figure 2. Order Crossover 

3.3.2. Cycle Crossover 

CX is a different method from OX on account of there are no specific points selected on the 

individuals. The first element of Parent1 is passed on as the first element of the child individual. 

Parent2's first element is found in Parent1. The first element of Parent2 is found to which index it 

corresponds to in Parent1. The value found is passed to the same index in the child. This cycle 

continues until a gene that has been encountered before is found. The remaining genes are passed 

on from Parent2 to the child[8]. This process is illustrated in Figure 3. 

 

Figure 3. Cycle Crossover 

3.4. Adaptation  

We propose a new process except of classic GA processes. The adaptation process will take place 

after the crossover process before the population mutates. It is aimed for the improve the GA and 

improve the results with adaptation operator. We are developing a new adaptation operator. In this 

process, every individual is exposed to the adaptation process. And adaptation is carried out on a 
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gene basis. According to the given adaptation rate, it is determined whether the gene will adapt or 

not. We explain this process in more detail with the following steps. 

(1) The best individual in the generations is taken into consideration. 

(2) Whether each of the genes in the individual adapts is evaluated according to the given 

adaptation rate. 

(3) The gene to be adapted is replaced with the gene of the best individual in Step 1 with the same 

index value. 

(4) Step 3 continues until it is checked whether all the genes of the individual have adapted. 

(5) Every individual is exposed to the adaptation process. Steps 2, 3 and 4 are repeated as much as 

the population size. 

3.5. Mutation 

The mutation operator is used to increase the diversity in the population. Mutation process is not 

applied to all individuals in the population. Mutation process is applied to a certain number of 

individuals in the population as much as the mutation rate received from the user. It taken into 

consideration two different crossover operator used in the solution of permutation-based TSP. 

These are Swap Mutation and Inversion Mutation [32]. 

3.5.1. Swap Mutation 

Two randomly selected genes of the individual to be mutated are selected. These selected genes are 

swapped. Swap mutation is performed in Figure 4. 

 

Figure 4. Swap Mutation 

3.5.2. İnversion Mutation 

Two points are chosen randomly on the individual to mutate within the population. All genes 

between these points are inverted and replaced. Inversion mutation is performed in Figure 5. 

 

Figure 5: Inversion Mutation 
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4. Experimental Studies 

The data sets used in the study were taken from TSPLIB. TSPLIB is a library of TSP related data 

sets and known optimum tour times for each data set(http://comopt. ifi.uni 

heidelberg.de/software/TSPLIB95/). The experiments performed were compared with the optimum 

values in TSPLIB and evaluated. In the first section of our study, order crossover and cycle 

crossover methods were compared in classic genetic algorithm. The results we achieved are 

compared with the results of other studies in the literature. Related results are given in Table 2. The 

parameter values we used for this study are given in Table 1. 

Table 1: Values of parameters used in Table 2 and Table 3. 

Parameter Value 

Population Size 

Crossover Rate 

150 

0.8 

Mutation Rate 

Mutation Method 

0.05 

Swap 

Generation Number 1000 

İteration 30 

Table 2: Comparison of OX and CX 

Instance 
Optimum 

Value 
Result 

Classic 

GA 
OX OX[18] CX CX[18] 

        

 

gr21 

 

2707 

Average 

Worst 

Best 

 

3079.2 

3777 

2707 

3079.2 

3777 

2707 

2843 

- 

- 

3334.2 

3943 

2738 

2974 

- 

- 

 

bays29 

 

2020 

Average 

Worst 

Best 

 

2286 

2523 

2086 

2286 

2523 

2086 

2561 

- 

- 

2543.3 

2896 

2273 

2610 

- 

- 

 

dantzig42 

 

699 

Average 

Worst 

Best 

 

885.6 

1010 

803 

885.6 

1010 

803 

1101 

- 

- 

1004.2 

1272 

897 

1007 

- 

- 

 

eil76 

 

538 

Average 

Worst 

Best 

 

768.4 

882.2 

709.9 

768.3 

882.1 

709.9 

555 

- 

- 

874.8 

992.3 

828.1 

563 

- 

- 

 

This inference is confirmed by both our classic GA and the GA in [18]. Based on these results, the 

crossover method was determined as OX for the next steps of our algorithm. In the next section, the 

performance of the adaptation operator improved for the algorithm is evaluated. The variation of the 

results was evaluated according to the different adaptation rates determined for the operator. These 

results are shown in Table 3. 
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Table 3: Comparison of Classic GA and Improved GA 

Instance 
Optimum 

Value 
Result Classic GA 

Improved GA 

AdapRate: 0.1 

Improved GA 

AdapRate: 

0.05 

Improved GA 

AdapRate: 

0.01 

 

gr21 

 

2707 

 

Average 

Worst 

Best 

 

3079.2 

3777 

2707 

 

2788.4 

2998 

2707 

 

2773.8 

2998 

2707 

 

2978.5 

3452 

2707 

 

bays29 

 

2020 

 

Average 

Worst 

Best 

 

2286 

2523 

2086 

 

2111.1 

2239 

2035 

 

2073.5 

2185 

2020 

 

2271.1 

2626 

2033 

 

dantzig42 

 

699 

 

Average 

Worst 

Best 

 

885.6 

1010 

803 

 

745.6 

821 

720 

 

745.5 

812 

712 

 

916.7 

1002 

821 

 

eil76 

 

538 

 

Average 

Worst 

Best 

 

768.4 

882.2 

709.9 

 

611.1 

638.8 

589.7 

 

605.8 

632.6 

576.5 

 

839.9 

867.1 

711.8 

 

The results of different adaptation rates are shown in Table 3. All results are shown to be much 

better than classical GA regardless of the adaptation rate. As the adaptation rate approach to the 

mutation rate, the performance of the algorithm increases. It has been proven by using different 

rates that the adaptation operator added to the algorithm processes increases the performance of the 

algorithm. 

5. Conclusions 

In this study, by testing different operators in GA processes, it has been shown which operator 

increases the performance of the algorithm. After the initial population, rank and roulette selections 

do not appear to significantly alter the results in the selection process. It has been shown that the 

OX crossover operator is much more effective than the CX operator. After the crossover process, it 

has been tested the performance of the algorithm is much more efficient than the inversion mutation 

operator than the swap mutation operator. The main purpose of this study is to improve the 

algorithm by adding a new adaptation process to GA processes. It has been demonstrated by 

experiments that the algorithm developed with adaptation operator is much better than classical GA. 

In future studies, it is aimed to develop a better algorithm by making improvements on both 

operators and by trying methods to create the initial population. 
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Abstract 

For Turkey and whole world, some problems which was not seen so important in the past, has 

become more essential as a result of industrialization. Thus, these problems formed the concept of " 

Occupational Health and Safety " over time. In addition, these problems that reduced the work 

efficiency in the first place and started to increase the material and moral risks of bussinnesses with 

the laws that were created, have become very important. As the name suggests, these laws, whose 

aim is to protect the worker, are still being developed today while being implemented. It is true that 

there is progress, but what is missing now, did you really get a job security culture in the country, 

in order to understand this, the practices and studies carried out should be examined at what level 

the employees are taught. Examinations will show which issues should be given more importance. 

In this way, a perfect Occupational Health and Safety System can be established in a short time by 

making the right studies. In this study, it was conducted to determine the situation of the region on 

Occupational Health and Safety by examining the surveys and work areas of the workers working 

in small and medium scale construction in the provinces of " Düzce, Bolu and Sakarya ". The aim of 

this study is to see to what extent the workers are satisfied with the situation and how 

knowledgeable they are, and to learn which shortcomings should be focused on. As a result of the 

studies carried out, it is seen that the companies operating in the region do not have a job security 

culture. Even if many employees and companies are aware of the law, they do not know or do not 

care about the application. The fact that the meticulous work for many years has not reached the 

companies and their employees in the region indicates that there are mistakes or deficiencies in the 

road followed, or that the construction companies working in the region persistently do not want to 

accept these laws and regulations. Contrary to what is expected, working workers know the law and 

their rights. However, the deficiencies in implementation issues, the purpose of the law and the way 

the law is implemented are not fully understood. On the other hand, workers who are aware of their 

rights do not care about job security because of the fatalistic mentality, or fear of psychological 

pressure and unemployment. Actually, the real problem arises here. In our country, master workers 

are trained in an old-hand manner. Master workers training cannot be controlled by the state. In 

the professions whose education is given at school, the state can supervise and eliminate 

deficiencies in new graduates with curriculum changes. In this case, a faulty information in the 

sarcastic system passes from master to apprentice for centuries and causes him to proceed 

incorrectly. Even if it is difficult, unless the faulty systems that master workers have seen and 

accepted for years are demolished and the true applications are taught, development will progress 

very slowly. A faulty information in this traditional old-hand qualification system, passes from a 

master worker to apprentice for centuries and causes him to proceed incorrectly. In this study, 

these problems were examined in detail and solutions were produced. 
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1. Giriş 

Dünyada var olduğu bilinen ilk avcı ve toplayıcı kabilelerden günümüze kadar işbölümünün 

yapılması, çalışanlar yaptıkları işlerin standartlaşması ve çalışandan çalışana farklılaşması, işi 

yapanın sağlığı ve güvenliğini gerektiğini göstermiş ve sanayi devriminin de gerçekleşmesiyle daha 

yoğun görülen iş kazaları bu kavramın gerekliliğini ortaya koymuştur. [1] Buna ek olarak ise o 

zamandan bu yana insanoğlu hayatını devam ettirmek için çalışmak zorunda kalmıştır ve 

çalışanların ortamlardaki çeşitli tehlikelerden dolayı kimisi hayatlarını kimisi ise uzuvlarını 

kaybetmiştir. [2] Sanayi devrimi ile artış gösteren iş kazaları sonucu bunun önüne geçilmesi 

gerektiği düşünülerek bu konuda çalışmalar yapılmış bu sayede iş sağlığı ve iş güvenliği kavramı 

ortaya konulmuştur. Fakat sanayi devriminden bu yana yapılan çalışmalara rağmen iş kazalarının 

önüne geçilememiştir. Türkiye ’ de ve Dünyada hala birçok insan meslek hastalığına 

yakalanabilmekte ya da iş kazası sonucu yaralanmakta, sakat kalmakta veya hayatlarını 

kaybetmektedir.[3] Bu durum sadece çalışan için önlenmesi gereken bir durum da değildir. Çünkü 

çalışanın yaşamış olduğu kaza ne derecede olursa olsun, çalışan ile beraber birçok kişiyi de maddi 

ve manevi kayba uğratacaktır. Yani bir çalışanın yaşayacağı bir meslek hastalığı ya da iş kazası 

sadece çalışanı değil beraberinde ailesinin, arkadaşlarının ve çalıştığı işletmenin olumsuz şekilde 

etkilenmesine neden olur. [4]  

Dünyada sanayi devrimiyle beraber kısa süre içinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına 

başlanmışken. Türkiye ’ de ise bu çalışmalar 2012 yıllarında yapılmaya başlanılarak ülkede iş 

sağlığı ve güvenliği konusunda insanlarda farkındalık yaratılmak amaçlanmış ancak iş kazaları 

istenilen seviyeye getirilememiştir.[5] Ülkemizde geç başlamış olan iş sağlığı ve güvenliği 

çalışmaları ise geride olduğumuzu ve ilerlenmesi gereken çok fazla yolun olduğunu göstermektedir. 

Sanayi devriminde çalışmalara başlamış ülkelere yetişebilmek için ise bu çalışmaları hızlı ve emin 

adımlarla atmalıyız.  

İnşaat sektörüne geldiğimizde ise durum çok daha üzücüdür. Türkiye ’ de inşaat sektörü en çok 

istihdam sağlayan sektörlerden biridir. Türkiye ’ de inşaat sektöründe 933.498 kişi istihdam 

etmektedir bu bize Sosyal Sigortalar Kurumu ‘ na kayıtlı çalışanların %13 ’ ü demektir. Diğer 

yandan Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarına bakıldığında 2007 yıllarında yaşanan iş kazlarının %9 

’ u iş kazası sonucu ölenlerin ise %26 ’ sı inşaat sektöründe bulunmaktadır. Bu durum Türkiye ’ de 

inşaat sektörünü ölümlü iş kazaları konusunda ilk sıraya koymaktadır. [6] Bu inşaat sektörüne 

gösterilmesi gereken önemi net bir şekilde açıklar. 

İnşaat sektörü ciddi tehlikeleri içinde barındıran bir sektördür. Bu durumda iş kazalarını ve iş 

kazalarına bağlı ölüm sayılarını arttırmaktadır. Bu durumu önlemek adına iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda çalışanlara eğitimler verilmiş ve bu eğitimler zorunlu hale getirilmiştir. Bu gibi 

uygulamalarla çalışanlar bilinçlendirilirken diğer yandan ise şantiyeler denetlenerek şantiyelere 

çeşitli güvenlik önlemleri şart koşulmuştur. Çünkü çalışan bir kişinin sağlığını ve güvenliğini 

korumanın yollarından biride çalışmanın yapıldığı sahanın güvenli ve sağlıklı hale gelmesini 

sağlamaktır. [7]  6331 sayılı kanunun oluşma amacı da aslında budur. 6331 sayılı kanun 1. Maddede 

bu durumu “ İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik 

şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve 

yükümlülüklerini düzenlemektir. ” diyerek net bir şekilde açıklamıştır. Bu amaç doğrultusunda bu 

çalışmada çalışanların görüşlerini almak için çalışanlara anketler yapılmış ve şantiyeler 

incelenmiştir. 

2. Yöntem 

Bu çalışmanın amacı 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 2013 yılında yürürlüğe girmesiyle 

ivmelenen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının inşaat sektörü üzerindeki etkisini incelemek ve 

hedefi çalışanlar olan bu kanuna adaptasyonu çalışanların gözünden görerek incelemektir. 6331 

sayılı kanun sayesinde Türkiye iş sağlığı ve güvenliği konusunda büyük adımlarla ilerleme yoluna 
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girmiş bulunmaktadır. Bu ilerleme esnasında izlenilen yolun ve yapılan çalışmaların amaçladığı 

hedef ortadadır. Ancak bu çalışmaların doğruluğu ya da inşaat sektörüne ne düzeyde ulaştığı net 

değildir. Bu nedenlerden dolayı da bu kanuna ne düzeyde adapte olunduğunun incelenmesine gerek 

duyulmuştur. 

Çalışma için Sakarya, Bolu ve Düzce illeri belirlenmiş ve çalışma bu üç il üzerinde yapılmıştır. 

Çalışma yapılırken bu üç ilde bulunan inşaat şantiyeleri incelenmiş çalışanlara anketler yapılarak 

çalışanların görüşleri alınmıştır. Çalışanların gözünden ve şantiye incelemelerinden ise bu üç ilin 

durumunu ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Çalışma yapılırken bu araştırmaya ek olarak hastaneye 

giden her iş kazası dosyası il emniyet müdürlüklerine ulaştığından dolayı il emniyet 

müdürlüklerinden toplam iş kazası sayıları ve inşaat sektörü iş kazası sayıları istenmiştir. Fakat il 

emniyet müdürlüklerinden alınan veriler, çalışanların gerek patrondan çekindikleri için gerekse işsiz 

kalma korkusuyla iş kazası geçirdiklerini dile getirmedikleri için, eksik bulunmaktaydı. Bu sebeple 

bu verilerin kullanılması ise doğru bulunmadığından çalışmaya koyulmamıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda şantiyelerde çalışanların cevaplarından ve görüşlerinden edinilmiş olan 

bulgular incelendiğinde ise durum pek parlak gözükmemektedir. 

2.1. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Gerekli Miydi? 

 

Şekil 1: 6331 sayılı kanun gerekliliği 

Cevaplar incelendiğinde Sakarya ve Bolu illeri kanunu çoğunlukla gerekli görürken Düzce ili ise 

kısmen gerekli cevabında yoğunlaşmıştır. Üç il arasında en küçük yapıya sahip olan Düzce ilinde 

kısmen cevabını ise az gerekli cevabı takip etmiştir. Düzce ilinde kanun gereklilik düzeyini düşük 

görülmesinin sebebi ilin gelişmişlik düzeyi olduğu söylenilebilir. Çünkü Sakarya ve Bolu illerinde 

inşaat faaliyeti gösteren şirketlerin boyutları Düzce ilindekilere oranla çok daha büyüktür. Bu 

kurumsallaşmış olmasa bile kurumsallaşmaya yakın orta ölçekli firmaların olduğunu ve bununda 

işçilere yansıdığını bizlere gösterebilir. 
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2.2. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ’ nu Uygulanabilir Buluyor Musunuz? 

 

Şekil 2: 6331 sayılı kanun uygulaması 

Cevaplar incelendiğinde çalışanlar kısmen ve altında uygulanabilir bulmakta, çalışanların bu 

kanunu uygulanamaz bulmalarının sebebi sorgulanmalıdır. Çalışanlardan alınan cevaplar inanç 

eksikliğini gösterdiği doğru. Peki, kanunu gereksiz görmediklerini düşünürsek inançlarını kıran şey 

kanun olabilir mi? Eğer durum bu ise iki soru arasında çelişki olacaktır. O zaman çalışanların 

inancını kıranın çalıştıkları şirketlerin durumu da olabilir. Fakat ne olursa olsun, çalışanların bir 

karamsarlık halinde olduğu kesin. Eğer çalışanlar bu kanunun uygulanabilir olduğuna inanmazlarsa 

kanunun varlığı işe yaramayacaktır. 

2.3. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun Olumlu Etkileri İle Karşılaştınız Mı? 

Şekil 3: 6331 sayılı kanun olumlu etkileri  

Cevaplar incelendiğinde üç ilde kısmen ve az olumlu etkiyle karşılaştıklarını söylemiştir. Bu cevap 

kanunu uygulayamadıkları için ya da kanuna inançları olmadığı için alınmış olabilir. Çünkü 

kanunun uygulanabilir olmadığını ifade etmiş bir çalışan topluğu için bu sorudan böyle bir cevap 

almak gayet doğal olacaktır. 
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2.4. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun Olumsuz Etkileri İle Karşılaştınız Mı? 

 

Şekil 4: 6331 sayılı kanun olumsuz etkileri 

Çalışanlar yoğunluk olarak olumsuz etkileriyle fazla karşılaşmadıklarını kısmen az ve hiç 

yüzdeleriyle anlatmışlardır. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken konu çoğunlukla ve her 

zaman cevabı veren kişilerdir. Çalışanların bu cevabı vermelerinin sebepleri anlamak gerekir. 

Amacı çalışanı korumak olan bu kanunun önemini belirtmektedir aslında bu soru. Çünkü 

çoğunlukla ve her zaman cevabı veren çalışanların çoğunun şikâyeti komiktir ki Baret, Yelek ve İş 

Ayakkabısı gibi kişisel koruyucu donanım kullanılmaya zorlanmalarıdır. Bu soru bize kanunun 

nasıl bir kesimi korumaya çalıştığını anlatır. 

2.5. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun İş Güvenlik Kültürü Oluşturduğunu 

Düşünüyor Musunuz? 

 

Şekil 5: 6331 sayılı kanun ve iş güvenliği kültürü oluşumu 

Çalışanların büyük kısmı bu soruya kısmen ve çoğunlukla cevabının alınması tam olarak 

uygulayamıyor olmalarından kaynaklı olduğu düşünülebilir. Çünkü kanunu uygulanabilir bulmayan 

bir çalışan topluluğunun kanun faydası olduğunu tasdikleyen bir cevap vermeleri netlikten uzak 

olarak görülebilir. Fakat bu cevaplar kanunun işe yaradığının bir kanıtı sayılabilir. İş güvenliği 

kültürü oluşmasında şuan kanunun etkisinin az olduğu düşünülebilir ancak zaman geçtikçe şüphesiz 

bu sonuçlara göre gelişim kendini katlamalı ve ilerleyen yıllarda çok daha olumlu cevaplar 

alınmalıdır. 
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2.6. 6331 Sayılı Kanun Uyarınca Haklarınızı Biliyor Musunuz? 

Şekil 6: 6331 sayılı kanun ve çalışan hakları 

Çalışanların büyük kısmı Sakarya ve Düzce illerinde bu soruya kısmen cevabı vermiştir, Bolu ilinde 

ise az cevabı vermiştir. Fakat Bolu ilinde çalışanların %30 ’ luk bir kısmı ise iyi derecede 

bildiklerini söylemişlerdir. Yine de büyük çoğunluk azda olsa haklarını bilirken az bir kısım 

haklarının tam farkında değildir ancak bu daha iyi şekillerde bilgilendirilmeleri gerçeğini 

değiştirmez. Tam anlamıyla hakkını bilmeyen insan haksızlığa uğradığının farkına varamayacak ve 

hakkını savunamayacaktır. Amacı işçiyi korumak olan bir kanun için çalışanlara hakları çok daha 

iyi şekilde anlatılmalıdır. Bu sayede çalışanlar kendilerini nasıl koruyacaklarını da öğrenecektir. 

Bunun devamında ise şüphesiz iş sağlığı ve güvenliği kurumlarıyla çalışanlar arasındaki bağ 

güçlenecektir. 

2.7. İnşaat Sektörü Ne Düzeyde Tehlikelidir? 

 

Şekil 7: Şantiyeler ne düzeyde tehlikeli 

Yapılan anket sonuçlarına bakıldığında üç ilde bulunan şirket çalışanlarının büyük kısmı kısmen 

cevabını vermiştir. İnşaat sektörünün iş güvenliğinde yüksek riskli kısımda bulunduğunu 

düşünürsek Bolu ili başta olmak üzere çalışanların bu riskin tam olarak farkında olunduğu 

söylenemez. Sakarya iliyse çalışanlar daha bilinçli görünse bile çalışanlar ortalama olarak inşaatı 

riskli görmemektedir. Bunun sebebi araştırıldığında yine çalışanların bugünlere kadar kaderci 

zihniyetle gelmesi ve “Allah ’ ın izniyle bir şey olmaz” zihniyetinden ve birazda artık durumu 

kabullenmiş olmalarından kaynaklandığını anlamak çok zor değil. Tam olarak bu sebepten dolayı 

bu riskin yüksek olduğunun çalışanlarında farkında olması için tüm illerde çalışma yapmakta fayda 

vardır. 
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2.8. İş Kazalarının Önlenebilir Olduğunu Düşünüyor Musunuz? 

 
Şekil 8: İş kazaları önlenebilir mi? 

Çalışanların büyük kısmı iş kazalarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunun farkında. Ancak 

korkmamız gereken asıl kısım kısmen cevabı verenler ile azınlık olsalar bile az ve hiç cevabı veren 

çalışanlar. Çünkü özellikle hiç ve az cevapları veren çalışanlar iş kazasını neden önlenemez 

görmektedir. Çünkü kısmen, az ve hiç cevabı veren çalışanlar iş kazalarının tamamen önlenemez 

görmelerinin sebebi kader. Bu çalışanlara göre olacağı varsa olur, o yüzden bu çalışanlara göre 

önlem almakta çok bir şeyi değiştirmez. Duruma bu bakış açısından bakan birinin iş kazası geçirme 

ihtimali diğer çalışanlara göre şüphesiz daha yüksek olacaktır. 

2.9. Firmanız Şantiye Güvenliği İçin Önlem Alıyor Mu? 

Şekil 9: Şantiye güvenlik önlemleri 

Firmalar çoğunlukla şantiye güvenliğine gereken özen ve önemi göstermeye çalışıyor denilebilir. 

Bolu açısından olmasa bile başta Düzce ili olmak üzere iki ilin kendini geliştirmesi gerekmekte. 

Alınan cevaplardan çıkan cevap bu. Fakat kötümser gözükmeyen bu dağılımın doğruluğu 

tartışılabilir. Çünkü anket çalışması yapılan şantiyelerde ciddi şekilde güvenlik önlemleri almış bir 

şantiye görülmemiştir. Birçok şantiye elinden geldiği, bildiği ve öngörebildiği kadarıyla önlem 

almıştı fakat hala ciddi eksikler bulunmaktaydı. Çoğu şantiyede korkuluk eksikleri bulunmaktaydı. 

Bu durumun en doğru değerlendirmesi bilgi düzeylerince önlem alınmış ama eksikler bulunmakta 

demek en doğrusu olacaktır. 
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2.10. Firmanız Kişisel Koruyucu Donanımları Karşılıyor Mu? 

Şekil 10: Kişisel koruyucu donanım tedariki 

Firmalar çoğunlukla çalışanlarının güvenlik ekipmanlarını karşılamaya özen gösteriyorlar. Bunu 

şantiyelerde de görmek mümkün. Gidilen hemen hemen her şantiyede muhakkak yerlerde baretler 

bulunmaktaydı bu ustalar takmasa bile baretlerin getirildiğinin bir göstergesi ve neredeyse tüm 

çalışanlarda iş ayakkabısı bulunmaktaydı. Üstelik hiç ve az cevapları neredeyse bulunmamakta. 

Mükemmel olmasa bile yine de firmalar açısından bir çalışmanın olması güzel ve umut verici.  

Diğer yandan özellikle Sakarya ilinde çalışanların olumsuz cevap vermelerinin büyük nedeni gelen 

ekipmanları beğenmemeleri. Bu konuda üzücü olan tek bir konu var sadece ustalar ve firmalar 

kişisel koruyucu donanım denildiğinde sadece baret, yelek ve iş ayakkabısı olarak algılıyorlar. 

Diğer yandan emniyet kemerleri, gözlükler ve diğer tüm koruyucu ekipmanlar akla gelmiyor. 

Sadece bu konuda firmaları ve çalışanları bilgilendirmek durumu mükemmel hale getirebilecektir. 

2.11. Kişisel Koruyucu Donanımları Düzenli Kullanıyor Musunuz? 

Şekil 11: Kişisel koruyucu donanım kullanımı 

Büyük çoğunluk olabildiğince ekipmanlarını düzenli kullanmaya çalıştığını söylemiştir. Ancak 

şantiye incelemelerinde çoğu inşaat firmasında yelek ve ayakkabı dışında kişisel koruyucu donanım 

pek kullanılmamakta. Kullanılan şantiyelerde ise yetkililerin dediklerine göre denetim yapılmaması 

halinde tüm şantiyelerde durum aynı olacaktır. Şüphesiz şantiyelerde kişisel koruyucu donanım 

kontrolü sıkı tutulmalıdır. Aksi taktirde durum iyi gözükmemektedir. 
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2.12. İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri Ne Sıklıkla Veriliyor? 

Şekil 12: İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 

Çalışanların çoğunluğu hiç cevabı vermemiş olması eğitimin yapıldığının kanıtıdır. Bu 

eğitimlerinse belirli aralıklarla yapılması gayet normaldir. Fakat Bolu ilinden bu soruya her zaman 

cevabı alınmasıysa gerçekliği tartışılır bir durumdur. Çünkü kanun kapsamında aksi bir durum 

olmadıkça 6 ayda bir yapılması yeterli olan sağlık muayenesini kimse ayda bir yapmaya 

kalkmayacaktır ve çoğu kişide 6 ayda bir yapılan bir eğitime her zaman demeyecektir. Fakat 

Sakarya ilinde %29 oranında hiç cevabı alınması ise Sakarya ili açısından kötü bir tablo 

oluşturmaktadır. Çalışanların neredeyse üçte biri eğitim almadıklarını ifade etmiş bu çok ciddi bir 

oran bunu önlemek için ise inceleme mutlaka yapılmalıdır. Çünkü firma dosyalarında bulunması 

zorunlu olan eğitim belgelerinin olmaması akıllara kaçak çalışan şüphesini getiriyor. 

2.13. Sağlık Muayeneleri Ne Sıklıkla Yapılıyor? 

 

Şekil 13: Sağlık muayeneleri 

Çalışanların çoğunluğu hiç cevabı vermemiş olması sağlık muayenelerinin yapıldığının kanıtıdır. 

Bu muayenelerin belirli aralıklarla yapılması zaten gayet normaldir. Fakat Bolu ilinden bu soruya 

her zaman cevabı alınmasıysa pek gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü kanun kapsamında aksi bir 

durum olmadıkça yılda bir yapılması yeterli olan sağlık muayenesini kimse ayda bir yapmaya 

kalkmayacaktır ve çoğu kişide yılda bir yapılan bir şeye çoğunlukla demeyecektir Ancak hiç cevabı 

alınan illerde bu konuda bir araştırma yapılmalı. Firma dosyasında bulunması zorunlu olan bir 

belgenin olmaması akıllara kaçak eleman şüphesini getiriyor. 
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2.14. Çalışma Saatiniz 8 Saati Geçiyor Mu? 

Şekil 14: 8 saatlik çalışma saati 

Çalışanların çok büyük bir kısmı arada da olsa 8 saatten fazla çalışıyorlar çok büyük bir kısım 

ortalamanın üstünde bu bize çalışanların fazla yorularak iş kazası yaşanmasını arttıracak bir etken 

sayılabilir. Ancak çoğunluğun kısmen olduğuna bakarsak arada mesai yaptıkları kanısına da 

varılabilir. Bolu ili ise büyük oranda 8 saatti geçmeyecek şekilde çalıştıklarını söyleyerek düzgün 

bir çalışma düzenine sahip olduğunu gösteriyor. Ancak 8 saatten fazla çalışma yapan çalışanlar 

konusunda firmaları suçlu bulmak doğru bir yorum olmayacaktır. Çalışanların cevapları 

incelendiğinde mesai yapmayı isteyen kısım çoğunlukla çalışanlar olmakta. Çünkü çalışanların 

büyük kısmı gurbetçi ve amaçları para kazanmak, bu yüzden ne kadar çok çalışırsak o kadar kar 

diye düşünüyorlar. 

2.15. 2 Haftada 1 Gün İzin Kullanabiliyor Musunuz? 

Şekil 15: 2 haftada 1 gün izin 

Büyük bir kısım genel tabloya bakıldığında rahat izin yapabilirken geri kalan kısımsa kısmen izin 

yapmakta. İzin kullanmadan sürekli çalışmak insanların zamanla işe odaklanmalarını 

zayıflatacağından izin önemlidir ve denetimle her çalışana düzenli izin hakkı mutlaka sağlanmalıdır. 

Diğer yandan izin yapmayanın azınlık olması bir ilerleme ve başarı göstergesidir. Bu iç açıcı 

grafiğin bir diğer sebebi ise genel itibariyle çalışanların yevmiye esaslı çalışmaları gösterilebilir. 

Çünkü istemediklerinde ben bugün çalışmıyorum deme şansları var. İzin yapmayan kısmın ise zaten 

kendi tercihleri. 
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2.16. Yıllık İzin Kullanabiliyor Musunuz? 

Şekil 16: Yıllık izin 

Sonuçlara göre çalışanların çok büyük yüzdesi rahat bir şekilde yıllık izin kullanmaktadırlar. Fakat 

bu cevaplar elde edilirken resmi olarak hakları olan yıllık izni mi kastediyorlar yoksa yıl içinde 

çalışamadıkları zamanlar oluyor bunları mı yıllık izin olarak görüyorlar bu üzerinde düşünülmesi ve 

araştırılması gereken bir konudur. Ama diğer yandan yine genel itibariyle çalışanların yevmiye 

esaslı çalışmaları gösterilebilir. Çünkü istemediklerinde ben bugün çalışmıyorum deme şansları var. 

İzin yapmayan kısmın ise zaten kendi tercihleri. 

2.17. Firmanız Size Hızlı Çalışmanız İçin Baskı Yapıyor Mu? 

Şekil 17: Hızlı çalışma baskısı 

Sonuçlara bakıldığında Bolu ili dışında cevaplar hemen hemen eşit dağılmış durumda bu da 

çalışanların büyük çoğulluğu hızlı çalışma baskısı altında demektir. Aşırı baskılar insanı hataya 

sürükleyebilir ki baskıyı bir kenara bırakarak, bir kişinin gereğinden hızlı çalışmaya kalkması da 

risk oluşturur bu konunun en güzel çözümü çalışanları hızlı çalışmaya zorlamaktansa eleman 

sayısını arttırmaktan geçecektir. Çünkü yaşanacak bir iş kazası insanları hızlandırmaya çalışılarak 

edilecek iş kazançtan daha büyük kayba sebebiyet verecektir.   

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

389 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

2.18. Şantiyede Kendinizi Güvende Hissediyor Musunuz? 

Şekil 18: Şantiyelerde güven hissi 

Çalışanların büyük bir kısmı çoğunlukla kendilerini güvende hissetmekteler. Çalışanların 

kendilerini güvende hissetmeleri iyi bir durum fakat şantiyeler gerçekten güvenli mi? Yoksa bu 

sadece çalışanların durumu kabullenmesi mi? Eğer çalışanlar çalıştıkları firmaya ve şartlara 

güvendiği için bu cevabı verdilerse bu kanun en olumlu etkilerinden biri olarak gösterilebilir. 

2.19. İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmalarında Görüşünüz Alınır Mı? 

Şekil 19: Çalışanların fikirlerine verilen önem 

Çalışanlardan alınan cevaplara bakılırsa iş güvenliği konusunda çalışanların fikirleri az oranda 

dikkate alınmakta. Bolu iliyse çalışanlar bu iki ile aykırı bir şekilde ciddi ölçüde söz sahibi 

olduklarını belirtmişlerdir. Bolunun bu kadar iyimser bir tablo çiziyor olması güzel. Ancak Sakarya 

ve Düzce illerinde durum pekte iç açıcı değil. Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliğinde söz sahibi 

değiller. Amacı çalışanı korumak olan bir sistemde çalışanların fikrinin alınmıyor olması sistemin 

doğru çalışmadığını gösterir. 
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2.20. İşyerinizin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Desteklenmesini İster Misiniz? 

 

Şekil 20: Firmaların iş sağlığı ve güvenliği desteğine ihtiyacı 

Firmaların büyük çoğunluğu çalışanların cevaplarına göre desteğe ihtiyaçları olduğu görülmektedir 

Bolu ilindeyse çoğunluk ikiye bölünmüş bir kısmı hiç ihtiyaçları olmadığını bir kısmıysa ihtiyaçları 

olduğunu söylemiştir. Bu cevaplar ışığında birçok soruda aydınlanmış olmaktadır aslında çalışanlar 

firmalarına güven duymuyorlar veya firmalarından iş sağlığı ve güvenliği konusunda memnun 

değiller. 

2.21. Şantiyenizde Acil Durum Planı Hazırlandı Mı? 

 

Şekil 21: Şantiyelerde acil durum planı 

Alınan cevaplara göre Düzce ve Sakarya illerindeki şirketlerin büyük kısmı acil durum planı 

hazırlamazken Bolu ili ciddi oranda bu işi önem verdiği gözükmektedir. Ancak bu durum genelde iş 

güvenliği danışmanlığı yapan ortak sağlık ve güvenlik birimlerine yaptırıldığından şantiyelerde 

bulunun iş güvenliği dosyalarına bakıldığında bir eksik gözükmemekte. Yani bir plan olmasına 

rağmen çalışanların aslında durumdan haberi yoktur. Çalışanları bu konuda bilgilendirme 

yapılmamaktadır. Olası bir acil durumdaysa plan olmasına rağmen planı bilmeyen çalışanlardan 

dolayı acil durum planı uygulamaya alınamayacaktır. 
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2.22. İşyerinizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Oluşturuldu Mu? 

Şekil 22: İş sağlığı ve güvenliği kurulu 

Alınan sonuçlara göre Düzce ve Sakarya illerindeki şirketlerin büyük kısmında bu kurul 

bulunmamaktadır. Fakat alınan sonuçlara göre bolunun tamamında bulunmaktadır. Ancak şantiyede 

tutulan iş sağlığı ve güvenliği dosyaları incelendiğinde her şantiyede kurul var gözükmektedir. 

Çalışanların ise bu kuruldan haberleri yoktur. Yine çalışanların bilgilendirilmemesinden dolayı 

sistemde açık bulunmaktadır. Bu aynı zamanda çalışanların fikirlerinin alınmadığını ve çalışanların 

iş sağlığı güvenliği konusunda sıkıntılarını dile getireceği bir kurulun hayal olarak var olduğunu 

göstermektedir. 

2.23. İşyerinizde Çalışan Temsilcisi Görevlendirildi Mi? 

Şekil 23: Şantiyelerde çalışan temsilcisi 

Alınan sonuçlara göre Düzce ilindeki şirketlerin Sakarya ve Bolu illerine oranla çok kötü durumda 

olduğu söylenebilir. Ancak bir önceki soruyla kıyaslandığımızda bir tutarsızlığa rastlıyor olmamız 

sonuçların doğruluğunda bizi tereddütte düşürüyor. Bu cevaplara göre iş sağlığı ve güvenliği kurulu 

kurulmayan yerlerde temsilci var. Bu doğruysa o zaman hayali bir kurul var, evrak doldurmak 

amacıyla temsilci ataması yapılıyor diyebiliriz. 
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2.24. İşyerinizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Bulunuyor Mu? 

Şekil 24: İş sağlığı ve güvenliği uzmanı 

Alınan sonuçlara göre Düzce ve Sakarya illerindeki şirketlerin büyük kısmı şirketinde iş güvenliği 

uzmanı bulundururken yine Bolu ilindeki şirketlerin neredeyse hepsi bulundurmaktadır. Alınan 

sonuçlara göre hayır cevabı alınan kısım niye bu cevabı verdiği araştırılmalıdır. Kanun ve 

yönetmeliklere göre her şantiyede sorumlu bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olması gerekirken 

hayır cevabının gelmesi tam bir ironi. Diğer yandan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı şantiyeye 

gelmediği için çalışanların bu durumdan haberi olmaması ve bu cevabın oluşması gayet doğal bir 

sonuç olacaktır. 

2.25. İşyerinizde İş Yeri Hekimi Görevlendirildi Mi? 

Şekil 25: İş yeri hekimi 

Kanun gereğince firmada bulunmasa bile sağlık muayeneleri için firmanın bir iş yeri hekimiyle 

çalışması gerekmektedir. Alınan cevapların ışığında durum çok parlak olmasa bile evet cevabı 

aldığımız çalışanların çoğu şantiyede iş yeri hekimi olmasa bile rutin aralıklarla muayene aracının 

şantiyeye kadar geldiğini belirtmiştir. Azınlık olsa bile çalışanların bu tarz yöntemlerle muayene 

etmek zamanla yaygınlaşacaktır. Yine bu yöntem sayesinde çalışanların muayene için 

kaybedecekleri zaman kaybının ve çalışanların durumu boşlamasının önüne geçilecektir.  

3. Sonuçlar 

Yapmış olduğumuz anketler ve şantiye incelemeleri sonucunda ulaştığımız durum çok iyi 

gözükmemektedir. Çalışanlar 6331 sayılı kanunu çalışanların haklarını koruduğu için gerekli 

görmektedirler. Fakat kanunu gerekli görseler bile uygulanabilir bulmamaktadırlar. Bunun sebebi 

ise çalışanların çalıştıkları firmalara ve ortak sağlık güvenlik birimlerine duydukları güvensizliktir. 

Güvensizliğin sebebiyse çalışanların haklarını yeterli düzeyde bilmemeleri gösterilebilir. Haklarını 
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bilmeyen bir çalışanın haklarını şirketlerin koruduğu miktarda korunabilecektir. Diğer yandan ise 

üçüncü bir şahısın başkasının hakkını ne düzeyde koruyacağı bellidir. Bu sebeple her insanın doğal 

yolarak benmerkezci hareket etmesi çalışanların güvenini kırmaktadır. 

Tabi bu duruma ek olarak yine çalışanlardan aldığımız bilgiler ışığında şantiyelerde çalışanlara 

yapılmak zorunda olunan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve sağlık muayenelerini olmadığını 

söyleyen çalışanlar bulunmakta. Bu bize ya dosyaların illegal yollarla yapıldığını ya da kaçak ve 

sigortasız çalışanların bulunduğunu gösterir. Bu duruma ek olarak yine şantiyelerde yapılması ve 

çalışanların bilgilendirilmesi gereken iş güvenliği kurulu oluşturma, acil durum planı hazırlama gibi 

durumlardan çalışanların haberdar olmaması çalışanların fikirlerinin önemsenmediğini ve dikkate 

alınmadığını anlatır. Her şantiyede mutlaka olması gereken iş güvenliği uzmanın olmadığını 

söyleyen çalışanların olmasıyla ortak sağlık güvenlik birimlerinin yeteri kadar veya hiç şantiyeye 

gitmediklerini bize gösterir. Tüm bu durumlar birleştiğinde ise çalışanların çalıştıkları firmalara ve 

ortak sağlık birimlerine güvenmemesi çok doğal bir sonuçtur. 

Güvensizliği gidermenin bir yolu da çalışanları daha iyi bir şekilde bilgilendirmektir. Çalışanlara 

aldıkları eğitimlerde yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler öğretilmektedir. Mantık 

çerçevesinde bir eğitim yapmak yerine ezberci bir eğitim uygulanmaktadır. Çalışanların büyük 

kısmı ezberci eğitimle bir yerlere gelmiştir. Türkiye ’de şantiyelerde çalışanlar alaylı şekillerde 

eğitilirler. Ustasından ne görürse, ne öğrenirse odur. Doğru bilgilerde, yanlış bilgilerde bu şekilde 

asırlarca yeni nesillere aktarılır. Okullardaki eğitim gibi yeni müfredatlar seminerlerle hatalı 

sistemleri yıkmakta mümkün değildir. Bu yüzden Hayatında kullandığı iş bilgilerini bu şekilde 

almış ve yıllarca bu şekilde kullanmış bir çalışana yine ezberci bir eğitimle yaklaşmak çok verimsiz 

sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Çalışanlara neden yıllardır uyguladıkları çalışmalardan vazgeçip 

yeni çalışma şeklileri benimsemeleri gerektiği anlatılmalıdır. Bu durumlar “ Önlem alsak ne olacak, 

olacağı varsa olur ” şeklinde bir kadercilik zihniyeti ile birleşince ise iş kazalarının önlenmesini 

büyük ölçüde engellemektedir.  

6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana gelişmekte olduğumuz bir gerçek. Fakat yolun 

çok başında bulunmaktayız. Bu çalışma için illerde oluşan iş kazası verilerini il emniyetlerinden 

alınmıştır. Hastanelerde iş kazası raporu tutulması olayı direkt olarak il emniyetinin sistemine 

girmesini sağlamaktadır. Ancak yine de çalışanları hastanelerde iş kazası geçirdiklerini dile 

getirmedikleri için il emniyetlerinin elinde bulunan sayılar gerçeği yansıtmamaktaydı. Çünkü birçok 

kişi bunu gerek işsiz kalma gerekse patronlarından korkularına dile getirememektedirler. Bu hala 

kanuna ve uygulamalarına tam olarak adapte olmadığımızı gösterir. Gelişim var ancak adaptasyon 

süreci ve gelişim yavaş ilerlemektedir. Yavaşta olsa bir iş güvenliği kültürü oluşması ve çalışanların 

kanunu gerekli görmesi, iş sağlığı güvenliği konusunda ilerlememizin kanıtlarından bir kaçıdır. 

Ancak gelişimi hızlandırmak ve mükemmelleştirmek için bu konuların dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu bilgiler ışında görülmektedir ki çalışanlar daha çok bilgilendirilmeli ve inşaat 

firmaları ile ortak sağlık birimlerinin denetimleri arttırılmalıdır. 
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Abstract 

Cost efficiency, energy efficiency, safe operations and environmental sustainability are the main 

focus areas of the ship management, especially when the existing imbalanced market situation and 

regulative frameworks for sustainability are taken into account. Previously, various innovative 

energy efficiency measures were developed and applied to ship design and operation processes. The 

link between the ship’s operational expenditures (OPEX) and energy efficiency has been widely 

mentioned in the existing literature. However, there is also a strong relationship between the ship’s 

capital expenditures (CAPEX) and energy efficiency, which has mostly been neglected in previous 

academic and industrial approaches. In this research, the economic relationship between the ship’s 

capital expenses and energy efficiency performance has been investigated in depth. A 

methodological framework providing a connection between ship asset management and ship energy 

efficiency operation indicator (EEOI) was established. Subsequently, the cost-benefit of energy 

efficient ships and their second-hand market values were analysed within a life cycle framework. 

The methodology of the study was applied to an industrial case study in Turkey. The results of the 

study suggest that higher capital expenses could reduce the positive benefits of slow steaming 

decisions, energy efficient technologies and on-board practices due to the pressure on the bank 

repayments of ship operators.  

Keywords: Ship energy efficiency, Ship management, Transport economics, Shipping finance, 

CAPEX, Sustainable Shipping.  

1. Introduction 

Shipping energy efficiency contributing to marine sustainability and eco-efficiency remained as one 

of the key managerial and technological innovation issues for the marine transport industry in the 

recent decade. Climate change, oversupply of ship capacity, unstable fuel prices, low freight 

earnings, unexpected disruptions and changes in operational conditions are the main drivers 

influencing the ship energy efficiency policy actions and practical implications (Aymelek et al., 

2015; Canbulat et. al.,2019). Nowadays, shipping energy efficiency is a critical part of the efficient 

and environmentally friendly ship design, management and operations. Therefore, various 

innovative energy efficiency solutions are offered to the ship-owners and ship operators by many 

entrepreneurs. It is possible to say that the currently implied energy efficiency approaches provide 

significant cost-savings and a less green house gas emitted global maritime trade. However, capital 

expenses of energy efficient new ships and ship-retrofitting investment for energy efficient existent 

ships represents significant costs for ship operators (Rehmatulla and Smith, 2015).  

The growing literature of the shipping and logistics research indicates a strong relationship between 

cost effective energy efficiency measures and OPEX (operational expenses) of a ship. On the other 

hand, it is also noteworthy to say that CAPEX (capital expenses) of a ship and energy efficient 
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system retrofitting generates financial pressure on the ship-owners’ energy efficiency strategies and 

operational practices. This situation highlights an industrial need for specific research attention on 

the relationship between CAPEX and Ship Energy Efficiency practices. Therefore, it is crucial to 

reveal the behavioural economy dynamics between CAPEX and ship energy efficiency operational 

practice in order to find optimality between operational aspects and financial aspects of an energy-

efficient ship management policy-making.   

CAPEX of a ship consists of various elements including the cost of the ship asset as well as the 

costs associated with the ship finance.  Generally, CAPEX is calculated as a fundamental cost item 

beside OPEX in the balance sheets of ship-owners (Stopford, 2009).  Particularly for some shipping 

segments, which are required advanced technological investments, the CAPEX of a ship illustrates 

even a greater proportion of the total annual costs of a shipping company. The only way to reduce 

influence of the CAPEX pressure on a ship finance is to increase the ship’s earnings and operational 

efficiency. Previously, for shipowners, it was significant to obtain the most economically efficient 

ships in order to gain competitive advantage against competitors. However, capacity oversupply in 

the shipping market and increasing emission regulations changed the view of shipowners. 

Nowadays, especially with the introduction of the latest emission regulations by IMO, shipowners 

have more variables to evaluate in fleet deployments due to increasing availability of alternative 

fuel technologies and their impact on ships’ CAPEX.  In addition, it is also possible to experience 

an operational complexity dependent on different fuel choice and technological innovations. On the 

other hand, decision-making regarding the increasing CAPEX and reducing OPEX is related to the 

information flow from the shipping market.  

In this research, an informative literature review regarding the ship energy efficiency and shipping 

economics is presented and a quantitative methodological application to illustrate the proportional 

relationship between ships’ EEOI and CAPEX based on second-hand ship prices is introduced. The 

methodological approach is numerically applied on a Turkish shipping company obtaining 3 

chemical/product tanker ships during the period of 2012-2015. The outcomes of the study indicate 

some significant findings regarding the EEOI/CAPEX ratio of a fleet. These include determination 

of the most effective ships regarding the EEOI/CAPEX relationships. 

2. Literature Review 

In the last decade, the International Maritime Organization (IMO) has publicised a number of 

measurements regarding the shipping energy efficiency. These measures mainly include energy 

efficiency design index (EEDI), energy efficiency operation index (EEOI), and market-based 

measures (MBM). The shipping bunker market, with unstable and relatively high fuel prices, has 

also increased the motivation for energy efficiency practices in order to be more competitive in a 

tough shipping market cycle with a significant ship capacity oversupply (Lu et al., 2015).  Psaraftis 

and Kontovas (2013) described speed arrangement as an essential decision-making concept of the 

ship operation with its strong influence on fleet planning, ship size arrangement, and total shipping 

costs. In addition, they highlighted emission reductive effect of the slow steaming practices mostly 

driven by ship capacity oversupply in the global shipping market. IMO (2018) defines in their 

“white paper” the relationship of energy with ship operation, not only with ships fuel 

consumption/capital expense-operation expense dynamics, but also maintenance and repair, and 

ship procurement energy consumption. Rehmatulla and Smith (2015) defined non-market failures 

which have a negative influence on shipping energy efficiency measures as heterogeneity, risk, 

hidden costs, and access and cost of capital. They also mentioned that low energy efficiency priority 

is likely to be seen for the ship operators with high capital expense pressure and lack of access to 

capital for energy efficiency measures.  

Armstrong (2013) presented evidence from industry practice regarding the ship performance 

optimization. This study provided an insight to commercial optimization of ships and presented fuel 

consumption and ship speed relationship of an Aframax tanker ship. Trodden et al (2015) used data 

from ship monitoring systems of a tug in order to perform a fuel efficiency analysis including cost 
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analysis. However, although methodological applicability to ocean going marine vessels was 

mentioned in their study, practical implications to ocean going ships were not clarified.  In another 

study, Lützen et al (2017) revealed the importance of charter party agreement impact on energy 

efficiency. According to their study, offshore vessels were mainly operated under time charter 

agreements, and therefore, the shipowner was responsible for covering the capital expenses and the 

operational costs, including the energy efficient technology investments while the voyage cost, 

including the fuel was the responsibility of the charterer.  In a very related study, Adland et al. 

(2018) investigated the influence of energy efficiency of ships on their second-hand sale prices. 

They found a negative relationship between energy efficiency operational index and second-hand 

sale prices. Their findings illustrated a decline in the impact of ship energy efficiency operational 

indicators on the asset values of ships during the pick period in 2003-2008 shipping cycle. 

As a result of the literature review, very little information regarding ship energy efficiency 

operational indicators and capital expenses of a ship is found.  Therefore, an industrial need for a 

detailed analysis research work is determined. Lack of directly related publications in the literature 

requires not only a methodological approach to the problem but also a numerical case study on the 

shipping industry.  

3. Methodology 

The methodology of the study is established based on a novel approach integrated under the 

umbrella of Ship EEOI-CAPEX relationship (EEIO-CAPEX) framework. The methodological 

approach includes the following stages:  

▪ Calculate average EEOI value of a ship with the Eq. 3.1 (Url-1): 

                                    (Equation 3 .1) 

where: 

j is the type of fuel used in ships, 

i is the number of voyages, 

FCij is Fuel j consumption during voyage I, 

CFj is CO2 emission factor for fuel j, 

mcargo is transportation work (tons), 

D is the distance of voyages in nautical miles. 

▪ Set the historical second-hand ship (SHSP) price (usd) per deadweight ton (dwt), 

▪ Determine the best statistical curve fitting approach to SHSP, 

▪ Select EEOI and SHSP values for the same date to calculate EEOI/SHSP index, 

▪ Calculate EEOI/CAPEX coefficient. 

4. Case Study  

4.1. Data Collection  

In this section, in order to apply the developed methodology to an actual practice of the shipping 

industry, a case study on a Turkish shipping company is carried out. For this purpose, deadweight 

tonnage, high sulphur fuel oil (HSFO) consumption, low sulphur fuel oil (LSFO) consumption, 

marine gas oil (MGO) consumption and travelled distance data for randomly selected 3 

chemical/product tanker ships, where work on the international spot chemical/product market for 
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the period of 2012-2015 years, have been obtained from the mentioned shipping company. The ship 

and company names and data after 2015 are kept confidential due to request of the data provider 

company’s commercial interests. The company had a fleet performance for the selected ships in the 

given period as following (see, Table 1): 

Table 1: Fleet performance indicators for the randomly selected three ships from a shipping company. 

Ship 

Number 

Tonnage 

(DWT) 

Average HSFO 

Consumption 

(Tons) 

Average 

LSFO 

Consumption 

(Tons) 

Average MGO 

Consumption 

(Tons) 

Average 

Cargo 

Quantity 

(Tons) 

Average 

Distance 

(Nautical 

Miles) 

Ship 1 7444 83.39 7.52 7.63 5,923.19 2,154.26 

Ship 2 3510 39.72 1.11 7.58 3,799.68 1,141.12 

Ship 3 6412 40.45 22.06 11.19 7,528.49 1,643.60 

 

In addition to ship performance indicators, historical second-hand ship prices (see, Fig. 1) (USD per 

DWT) are obtained from general review and outlook report of Danish Ship Finance (Danish Ship 

Finance, 2015) in order to be implemented into a detailed data elaboration.  

 

Figure 1: Historical second-hand ship prices (USD per DWT). 

4.2. Data Analysis 

In this section, more detailed data sets which are summarized in Table 1 are utilised as well as 

historical second-hand ship prices. The defined stages of the methodological approach are also 

applied. Firstly, EEOI values of each ship has been calculated and then the historical second-hand 

ship (SHSP) prices (USD) per deadweight ton (DWT) have been set in the given time period. To 

determine the best statistical curve fitting approach to SHSP, regression curve estimation has been 

used in IBM SPSS Statistics 26 package program. Respectively, all models i.e., linear, logarithmic, 

inverse, quadratic, cubic, power, compound, s, logistic, growth, exponential, have been checked to 

determine the best approach. Based on the data obtained by general review and outlook report of 

Danish Ship Finance, it was found that the cubic model in SPSS tool is the best applicable approach 

(see, Table 2 and Figure 2).  
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Table 2: Model summary and parameter estimates 

.  

 

Figure 2: The comparison of observed results and cubic model. 

According to Sahin & Efe (2010), the function of cubic model is as shown below: 

  (Equation 4.1) 

Where; Y(t) is the second hand ship price in t time and a and b are the coefficients in nodes. 

This cubic model provides the approximate second-hand ship price for the given time periods in 

EEOI calculation. Therefore, we can calculate EEOI/CAPEX index and then EEOI/CAPEX 

coefficients. 

5. Results 

Based on the data provided by the shipping company, the EEOI/CAPEX ratios of the ships are 

found as in the following figure. Results of the methodological application show the 

intercorrelations among the three measures of EEOI/CAPEX. 

2 3 3 3

0 1 2 3 4 5( ) ( ) ( )Y t t t t t a t b     = + + + + − + −
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Figure 3: The relationship between EEOI and CAPEX for three chemical/product tanker. 

EEOI/CAPEX ratio based on the second-hand ship prices can be seen as a good indicator for cost-

benefit assessment and lifecycle cost in the fleet level. Assessing cost-benefits of ships and lifecycle 

costs against possible alternative investments is a complex process. Under mandatory regulative 

enforcements, it is vital for shipowners to decide on the right energy efficiency enhancement 

without creating a big financial burden for the shipping company. The results also highlight some 

important knowledge regarding the EEOI/CAPEX performances of ships. As an interesting finding, 

it is possible to say that the ship with the highest HSFO consumption has the lowest EEOI/CAPEX 

ratio. On the other hand, differences in ships’ capex are not as much as effective as fuel choice for 

chemical/product tankers. Therefore, theoretically, it would be possible to obtain the best 

EEOI/CAPEX performance with right fuel choice, right technological installations, operational 

measures including slow steaming and weather routing, and relatively more acceptable CAPEX 

levels with low second-hand ship prices.   

6. Conclusion 

The present study was designed to briefly investigate the relationships of ship energy efficiency 

operational measures and CAPEX of a shipping company. The results of the study also are in favor 

of the idea that, in some circumstances, higher capital expenses could somehow reduce the positive 

benefits of energy efficient-ship operation practices. The main contribution of the study is to create 

a base discussion and research motivation on a complex decision-making problem that shipowners 

face nowadays. Future studies should focus on the EEOI-CAPEX performances for case studies of 

the ship fleets consisting of mixed ships with installed alternative fuel technologies or applying only 

energy efficiency operational measures to create a robust decision-making framework for the 

shipowners considering different possible market scenarios. The study could also be extended to the 

other shipping business systems including liner shipping and industrial shipping.  
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Abstract 

In this study, AODV and DSR protocols, which are among the MANET protocols accepted in the 

literature, were compared. The mentioned comparisons were repeated with 25, 50 and 100 nodes 

and the effect of the increase in the number of nodes on the operation of the protocols was 

examined. In practice, the packet delivery rates, remaining energy and efficiency of the nodes using 

these protocols and how they change according to the increase in the number of nodes are 

examined. When the results of the application are examined, it is seen that AODV protocol is more 

successful in terms of remaining energy and efficiency; It has been observed that the DSR protocol 

is more successful in terms of packet delivery rate and the increase in the number of nodes 

increases the efficiency in the AODV protocol, while decreasing the efficiency in the DSR protocol. 

It is considered that the study being conducted with different node numbers will contribute to the 

literature. 

Keywords: MANET, AODV, DSR, NS 2, Performance Comparison 

1. Giriş 

Ağlarda haberleşme ortak bir dil ve kural ile geçekleştirilir. Haberleşme trafiği bir protokol 

dâhilinde olur. Literatürde farklı amaç ve şartlar (performans, güvenlik vb.) için geliştirilmiş 

protokoller bulunmaktadır. Bu protokoller ile verinin kaynağından hedefine hangi yol ve yöntemle 

taşınacağı belirlenir. Bu çalışmada kabul görmüş protokollerden olan AODV (Adhoc On Demand 

Vector) ve DSR (Dynamic Source Routing) protokolleri incelenmiş olup, bu protokollerin paket 

teslim oranı, verimlilik oranları ve kalan enerji miktarları bakımından karşılaştırmaları yapılmıştır. 

Bu iki protokolün ortak özelliği MANET protokollerinden olmalarıdır. MANET (Mobile Ad Hoc 

Networks) kendi kendine senkronize olabilen kablosuz ağlarda kullanılan, düğümler arası iletişimi 

sağlayan ve sabit bir alt yapı ve omurgaya ihtiyaç duymayan teknolojidir [1]. 

AODV protokolü reaktif bir MANET protokolüdür. Talep doğrultusunda çalışan, adından da 

anlaşılacağı üzere uzaklık vektörünü temel alan bir protokoldür. Kaynak düğüm veri transferi 

yapacağı zaman hedefle arasında bir yol bulması gerekmektedir. Bu yolu her protokol farklı 

özellikleri temel alarak oluşturur. AODV protokolü ise, Bellman Ford algoritmasını temel almıştır 

[1]. Reaktif protokol olmasından dolayı yönlendirme ihtiyacı duyulduğunda düğümlerde 

yönlendirme tablosu oluşturulur. Düğümler, çevresindeki ve hedefteki düğümlerin yön-yol 

bilgilerini belleğinde bir tabloda tutar. Düğümler bu tabloyu iletişime başlamadan önce keşif 

paketleri (RREQ) ile oluştururlar. Yayın paketi diye bilinen kaynak düğümden çevredeki tüm 

düğümlere gönderilen bir paket ile hangi düğüme nereden ve kaç adımda gidileceği keşfedilir ve 

tabloya kaydedilir. Yol oluşturmak için gönderilen pakete, yön istek paketi denir. Bu paketler 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

403 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

düğümler ve yol ile ilgili bilgiler taşırlar. Yön istek paketinde; kaynak düğümün adresi, hedef 

düğümün adresi, geçilen düğüm sayısı gibi bilgiler barındırılır. Hedef ile kaynak düğüm arasındaki 

düğümler, kendilerine gelen yön istek paketini iletirken paketin geliş yol bilgilerini de tablolarına 

kaydederler. Kaynak düğüm topladığı bilgileri kullanarak yönlendirme tablosunu oluşturur. Kaynak 

düğüme, hedefe ulaşabileceği birden fazla alternatif yol bilgisi gelebilir. Kaynak düğüm gelen yol 

bilgileri içerisinden sıra numarası en güncel olan ve hedefe ulaşana kadar geçeceği düğüm sayısı en 

az olan yolu tercih eder. Oluşturulan yön tablosu düzenli aralıklarla güncellenir. Veri paketleri 

gönderilmeden önce kaynak düğüm yol kontrolü için merhaba paketi (HELLO) gönderir. 

Doğruluğu onaylandıktan sonra iletişim başlar. İletişim başladıktan sonra kaynak ile hedef 

arasındaki yolun kopması durumunda hata mesajı yayınlanır. Kaynak ile hedef arasında yol 

oluşturma işlemleri tekrarlanır.  

AODV protokolü gibi DSR protokolü de bir MANET protokolüdür. AODV protokolü gibi ihtiyaç 

temelli çalışır. DSR protokolü multi-hop ağlarda kullanılır. DSR protokolünde, AODV 

protokolünden farklı olarak periyodik ağ kontrol ve güncelleme mesajları kullanılmayarak ağ trafik 

yükü azaltılır. Bu protokolde yön keşif ve yön sürdürülebilirliği için yön bakım olmak üzere iki 

aşama vardır. Hedefe veri gönderilmeden önce hedefe ait yön bilgisinin olup olmadığı düğüm 

belleğindeki yön tablolarından sorgulanır; varsa doğrudan transfer işlemine geçilir yoksa yön keşif 

işlemi gerçekleştirilir. Eğer hedef düğüme ait yön bilgisi yok ise yön keşif paketi yayın paketi 

şeklinde komşu düğümlere gönderilir. Komşularda aynı işlemi gerçekleştirerek yön tablolarını 

kontrol eder, tablolarında hedef düğüme ait yön bilgisi varsa bu bilgi kaynak düğüme iletilir yoksa 

bu düğümler de keşif paketini kendi komşu düğümlerine gönderir. Hedefe gidene kadar keşif 

paketleri geçtiği düğümleri kaydederek dönüş içinde kendi yolunu hazırlamış olur. Hedef düğüme 

ulaşan keşif paketi kaynak düğüme tüm yol bilgilerinin iletilmesi için geri gönderilir. AODV 

protokolünden farklı olarak yön tablosunda kaynaktan hedefe kadar olan tüm yol bilgisi 

tutulmaktadır. Bu tablolar geçici süre ile düğümde tutulur [2]. Belirli bir süreden sonra düğümden 

silinir. Böylece tablo düğüm belleğinde gereksiz yer kaplamamakta ve de düğümde gereksiz enerji 

harcanmamaktadır. DSR protokolünde veriler paketler halinde transfer edilir. Yön bilgileri bu 

paketlerin başlık kısmında saklanmaktadır. Bu veri paketlerinde başlık kısmında bulunan verilere 

göre yönlendirme yapılmaktadır [3]. Sonuç olarak AODV ve DSR protokolleri teorik olarak 

incelendiğinde AODV protokolü paket sıra numarası mantığı kullanmasına karşın, DSR protokolün 

kaynak yönlendirme yaklaşımı kullanır [4]. Kaynak yönlendirmesi, her paketin kendi üstbilgisi 

içerisinde paketin geçmesi gereken eksiksiz düğümler listesini taşıdığı anlamına gelir [4]. Başka bir 

deyişle, bu durum paketin varış noktasına kadar olan güzergâh bilgisinin paketin kendisinde 

bulunduğu anlamına gelir. Burada güzergâhlar, düğümler temel alınarak belirlendiği için güzergâh 

bilgisi aslında geçilecek düğüm bilgilerini içerir. 

Bu çalışmada, AODV ve DSR yönlendirme protokollerinin performansları NS 2 benzetim 

ortamında karşılaştırılmıştır. İkinci bölümde ilgili çalışmalar verilirken, üçüncü bölümde 

yönlendirme protokolleri anlatılmıştır. Dördüncü bölümde performans karşılaştırma sonuçları 

sunulurken, son bölümde çalışmaya ait sonuçlar belirtilmiştir. 

2. İlgili Çalışmalar 

Literatür taraması sonucu bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde, bunlardan bazılarının bu 

çalışmada olduğu gibi belirledikleri metriklerin düğüm sayılarına göre değişimlerini inceledikleri 

tespit edilmiştir. Diğer taraftan çalışmaların bir kısmı ise AODV ve DSR protokolleri gibi diğer 

MANET protokollerinin de kıyaslamasını yapmışlardır. Çalışmaların çoğunluğu benzetim 

ortamında gerçekleştiril ve yaygın olarak NS 2 ortamı tercih edilmiştir.  Ancak bazı çalışmalarda 

MatLab ortamı da kullanılmıştır. Çalışmalarda kıyaslamalar metriklere göre yapılmıştır. 

Çalışmalarda benzer metrikler kullanıldığı gibi farklı metriklerin de kullanıldığı görülmüştür. Genel 

anlamda bu metrikler performans, paket gecikme oranı, başarılı paket teslim oranı, kalan enerji 

miktarı, uzaklık, verimlilik, servis kalitesi şeklinde sıralanmaktadır. Literatür incelendiğinde [5] 

MANET protokollerinden olan AODV ve DSR protokollerinin 20 ve 80 düğüm ile NS 2 benzetim 
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ortamını kullanarak performans ve paket gecikme kıyaslaması yapmıştır. Bu çalışmaya göre AODV 

protokolünün 80 düğümde bu iki metrikte daha başarılı olduğu görülürken, 20 düğümde ise DSR 

protokolünün daha başarılı olduğu görülmüştür. Diğer çalışmada [6] AODV protokolü ile DSR 

protokollerinin performans temelli servis kaliteleri incelenmiştir. İki protokol de NS 2 benzetim 

ortamında sabit alanda 10, 20, 30, 40, 50 düğümle uygulanmıştır. Benzetim ortamında paket türleri, 

trafik türü, benzetim zamanı gibi parametreler sabit tutulmuştur. Sonuç olarak DSR protokolünün 

sabit alanda düğüm yoğunluğu arttırıldığında, AODV protokolünden servis kalitesi bakımından 

daha iyi performans gösterdiği görülmüştür. Ayrıca yazarlar düğüm yoğunluğunun artmasının 

gönderilen ve alınan paket sayısının da artmasına dolayısıyla trafikte yoğunlaşmaya neden 

olduğunu, bununda protokollerin performansını olumsuz etkilediği belirtmişlerdir. Bunlara ek 

olarak incelenen diğer çalışmada [7]  DSR, AODV ve DSDV protokollerinin NS 2 benzetim 

ortamında belirlenen performans metrikleri (paket gecikmeleri, paket teslim oranı, yönlendirme 

normalizasyon yükü (bir paketi teslim için harcanması gereken kontrol paket miktarı)) bakımından 

karşılaştırılmıştır. Uygulamada paket teslim oranı bakımından AODV ve DSR protokollerinin 

DSDV protokolüne göre daha başarılı olduğu görülmüştür. AODV protokolünün ortalama paket 

iletim gecikmesindeki performansının daha iyi olduğu görülmüştür. DSR protokolünün ise 

yönlendirme normalizasyon yükünün en az olduğu ifade edilmiştir. Çalışmadaki performans metrik 

karşılaştırmaları birim zamanda 2 paket ve 4 paket üzerinden yapılmıştır. Ayrıca MANET 

protokollerinden olan AODV, DSR, TORA, DSDV ve OLSR protokoller NS 2 benzetim ortamında 

ağ boyutlarının etkisi, paket teslim oranları, paket gecikme oranları ve ortalama verimlilikleri 

incelenmiştir. Ortalama performansta AODV protokolünün en başarılı olduğu, OLSR protokolünün 

çevrimsiz yollardaki yön seçimi yapmasından dolayı, ortalama paket teslim oranının daha yüksek 

olduğu belirtilmiştir. TORA protokolünün yoğun ağlarda tüm düğümlere yayın paketi iletiminde 

daha etkili olduğu ifade edilmiştir. DSR protokolünün en az gecikmeli paket teslimi sağladığı 

belirtilmiştir. Literatürdeki diğer çalışmada ise [8] AODV protokolü ile DSR protokolünün paket 

gecikme oranı, verimlilikleri ve paket teslim oranı bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışma 

NS 2 benzetim ortamında gerçekleştirilmiştir. Uçtan uca paket gecikme miktarı bakımından AODV 

protokolünün performansının daha iyi olduğu, benzer şekilde paket teslim miktarı bakımından da 

AODV protokolünün daha başarılı olduğu belirtilmiştir. Performans bakımından (paket 

sayısı/saniye) yine AODV protokolünün daha başarılı olduğu belirtilmiştir. Çalışma 20 ve 60 

düğüm ile tekrarlanmıştır. Literatürde [9] AODV, DSR ve DSDV protokollerinin verimlilikleri, 

paket gecikme miktarları 30 düğüm üzerinde NS 2 benzetim ortamında uygulanmıştır. Düğüm 

sayısındaki değişimin sonuca etkileri düğüm sayıları sabit tutulduğu için gösterilememiştir. 

Çalışmada üç protokolün paket boyutundaki artışa göre performansları incelenmiş olup DSR 

protokolünün en başarılı protokol olduğu belirtilmiştir. Paket boyutundaki artışa göre paket gecikme 

miktarı ve performansı incelendiğinde en iyi performansa DSR protokolünün sahip olduğu 

belirtilmiştir.  Ayrıca zaman aralığına göre verimlilikleri incelenmiş olup DSR protokolünde en iyi 

sonucun alındığı ifade edilmiştir. İncelenen son çalışmaya [10] bakıldığında ise AODV protokolü 

ile DSR protokolü karşılaştırılması MatLab benzetim ortamında yapılmıştır. Karşılaştırma işlemi 

paket teslim oranı, paket gecikme oranı verimlilikleri, paket kayıp oranı, enerji tüketim oranları 

başlıklarında yapılmıştır. Bu başlıklar incelenirken belirlenmiş alandaki düğüm yoğunlukları ile 

düğüm hızlarının nasıl etkilediği de gözlemlenmiştir. 

3. Yönlendirme Protokolleri 

Yönlendirme gerek klasik bilgisayar ağlarında gerekse kablosuz ağlarda kaynak düğüm ile hedef 

düğümü iletişim anlamında birleştirmek için uygulanması planlanan yol, yöntem ya da yaklaşımdır. 

Yönlendirme protokolünün temelinde bir mantık, bir algoritma yatmaktadır. Bu algoritma ihtiyaca 

yönelik olarak geliştirilir. Protokolün amacına göre öncelikleri belirlenir ve bu önceliklere göre 

belirlenen parametreleri temel alarak yönlendirme yapılır. Bu parametreler; uzaklık vektörü, 

yönlendirme sırasında geçilecek düğümlerin güvenilirlik değeri ve sayısı, geçilecek düğümlerin 

kalan enerji miktarları, düğümlerin paket iletim hızı, düğümlerin başarılı paket teslim oranı şeklinde 

sıralanır [4]. Uzaklık vektörü, en kısa yolu hesaplayarak yönlendirmenin yapılmasını sağlar. 
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Literatürde yönlendirme protokollerinden uzaklığa göre yönlendirme yapan protokoller, Dijkstra en 

kısa yol algoritması veya Bellman Ford algoritmalarını temel almaktadır [10]. Yönlendirmede 

yaşanacak problemler ya da ağa fazladan yük getirecek uygulamalar enerjinin tüketimini 

etkilemekte, dolayısıyla ağın ömrünü kısaltmaktadır. Bu yüzden geliştiriciler, yeni protokol 

geliştirirken enerji tüketim miktarlarını göz önünde bulundurmaktadırlar. Enerji tüketimini 

etkileyen faktörlerin başında ağın mimari yapısı gelir. Yönlendirme protokolleri mimari yapısına 

göre düz, hiyerarşik, konum temelli olarak sınıflandırılabilir [11][12][13][14]. Hiyerarşik model, 

enerji tüketiminde diğer modellere göre daha avantajlı olduğu için, bu mimari geliştiriciler 

tarafından tercih edilmektedir. Mimari yapı veri iletim şeklini doğrudan etkilemektedir. Hiyerarşik 

yapıda kümeleme yaklaşımı ile oluşturulmuş sensör ağı her kümeden sorumlu bir düğüm olacak 

şekilde hiyerarşik düzen ile verileri iletmektedir. Bu da her düğümün her veri iletimi için çok fazla 

enerji harcamasının önüne geçmektedir. 

Protokol geliştirilirken dikkate alınan diğer bir başlık düğüm güven değeridir. Düğümlerin 

güvenilirlik değeri: protokol geliştiricisinin belirleyeceği metrik ve oranlarına göre belirlenen, 

matematiksel hesaplama ile bulunan bir değerdir. Düğümün ağa kronolojik olarak dâhil olma 

zamanı, başarılı paket transfer miktarının ağ ya da eşik değerine oranı, iletilmeyen paket miktarının 

ağ ya da eşik değerine oranı, küme başı olup olmadığı gibi değerlerin oranları alınarak düğüm 

güvenilirlik değerleri hesaplanabilir. Paket iletim hızı yönlendirme protokolünde belirleyici diğer 

faktördür. Trafiğin yoğun olduğu ortamlarda beklemeler meydana gelir, bu beklemeler iletimde 

gecikmelere neden olur bu da iletim hızı değerinin düşmesine yol açar. Kaynak ile hedef arasında 

en kısa yol bulunulabilir. Ancak iletim hızı bu yolda düşük ise protokol o yolu tercih etmemelidir. 

Geliştiriciler protokol geliştirirken bu faktörü de göz önünde bulundurmaktadır. Düğümlerin 

başarılı paket transfer miktarı da yönlendirmeyi etkileyen diğer bir faktördür. Bu değere düğümün 

verimliliği de denilebilir. Bu değerin büyüklüğüne ve protokoldeki etki ağırlığına göre trafik yönü 

ve akışı belirlenir. Düğümler veri göndermeden önce hangi düğümün nerede olduğunu öğrenmek ve 

hedef düğüme ulaşım yollarını tespit etmek için komşu düğümlere yayın paketi gönderir, elde ettiği 

bilgileri bir tabloya kaydederler. Literatürde bu tablo yaklaşımına göre yönlendirme protokolleri 

proaktif, reaktif, hibrid olmak üzere üç kategoride incelenir [14][15][16]. Proaktif yönlendirme, 

tablo temelli çalışır. Bu tablolar yönlendirme başlamadan önce oluşturulur, belirli periyotlar ile 

güncellenir. DSDV, Babel, OLSR protokolleri proaktif yönlendirmeye örnektir. Reaktif 

yönlendirme ihtiyaç temelli çalışır. Yönlendirme tabloları ihtiyaç halinde oluşturulur ve iletişim 

boyunca düğümde muhafaza edilir. İletişim olmadığında tablo düğümde tutulmaz. AODV, DSR, 

TORA reaktif yönlendirmelere örnektir. Hibrid yönlendirme ise bu iki yönlendirme türünün 

birleştirilmiş hali olup modellerinin avantajlarını kullanmak için geliştirilmiştir. TORA hibrid 

yönlendirmeye örnektir.  Bu çalışmada incelenen AODV ve DSR protokolleri reaktif yönlendirme 

protokollerine örnektir. Bu protokoller ihtiyaç temelli çalışan protokollerdir. Yönlendirme tabloları 

ihtiyaç halinde oluşturulur ve iki protokolde de tablolar süresiz olarak saklanmaz. İhtiyaç halinde 

yönlendirme tablosu tekrar oluşturulur. 
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Şekil 1: Yönlendirme Protokolleri 

Bu çalışmada, literatürde yapılmış olan uygulamalarda protokoller karşılaştırılırken kullanılan 

metrikler belirlenmiş ve bu metriklerin hesaplama yöntemleri aşağıda açıklanmıştır. Protokoller 

karşılaştırılırken literatürde yapılmış çalışmalar incelenmiş olup bu çalışmalarda ortak olarak en çok 

kullanılan metrikler tercih edilmiştir. Bu metrikler verimlilik, kalan enerji miktarı, paket teslim 

oranı, paket gecikme oranı şeklinde sıralanabilir. Ortalama Verimlilik: Protokollerdeki verimlilikler 

kıyaslanırken literatürdeki tanımlardan yola çıkarak birim zamanda transfer edilen paket sayısı ile 

elde edilmektedir [17] [8]. Kalan Enerji Miktarı: Başlangıçta aynı miktarda enerjiye sahip olan 

düğümler; kullandıkları protokollerden dolayı aynı yoğunluktaki trafiklerde farklı miktarlarda enerji 

harcamaktadırlar. Bu yüzden düğümlerin kalan enerji miktarları da farklı olmaktadır. Enerji, ağların 

ömrünü belirlemesinden dolayı hayati öneme sahiptir. Bu nedenle bu özellik bir protokolün tercih 

sebebi olabilmektedir. Ortalama Paket Teslim Oranı: Bazı çalışmalarda gönderilen paket miktarı 

olarak alınırken bazılarında ise gönderilen paket miktarının alınana paket miktarına oranı ile 

hesaplandığı görülmüştür. Ortalama Gecikme Oranı: Bir paketin kaynak düğümden hedef düğüme 

gitmesi gereken süredir [16] [8]. Bu süre, trafik yoğunluğu, kuyruk, düğümler arası geçişten dolayı 

uzayabilir. Gecikme oranı, alınan paketlerin geliş süresi ile gönderilen paketlerin varış sürelerinin 

farkının örnek transfer süresine bölünmesi ile bulunur [17] [10]. 

4. Performans Karşılaştırma Sonuçları 

Bu çalışma NS 2.35 benzetim ortamında gerçekleştirilmiştir. Sanal makine üzerine yüklenen 

Ubuntu 16.04 işletim sistemi üzerinde kurulmuş olan NS 2 ile gerçekleştirilmiştir. Ağ benzetim 

ortamında ağ trafiğini oluşturmak için Java tabanlı çalışan Network Scenario Generator (NSG) 

programı çalıştırılmıştır. Ağ trafiği oluşturulurken küçük-orta-büyük ölçekli olması açısından 25, 50 

ve 100 düğüm ile uygulama 100M * 100M benzetim alanında gerçekleştirilmiştir. İki protokol için 

aynı ortam ve şartlar sağlanmıştır. Tablo 1 ve Tablo 2’de benzetim ortamı bilgileri verilmiş olup, 

Şekil 1 ve Şekil 2’de ise benzetim ortamına ait görseller verilmiştir.  
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Tablo 1: Uygulama Parametreleri 

Parametreler Değerler 

Benzetim Ortamı NS2.35 

Senaryo Tipi Wireless Network Senaryo 

Uygulama Alanı 100 * 100 

Uygulama Süresi 25sn 

MacTipi Mac/802.11 

Paket Boyutu 1500 bytes 

Trafik Tipi FTP 

Kuyrukta Max Paket Sayısı 50 

Protokol Tipi AODV/DSR 

Tablo 2: Düğümlerin genel bilgileri 

AODV-DSR Başlangıç Enerji Tx Enerjisi Rx Enerjisi Bekleme Modu Uyku Modu 

25 Düğüm 100 0.8 0.6 0.5 0.1 

50 Düğüm 100 0.8 0.6 0.5 0.1 

100 Düğüm 100 0.8 0.6 0.5 0.1 

 

Şekil 2: NSG2.1 benzetim ortamı 

Şekil 2’de NSG programında bulunan ve düğümlerin konumlandırıldığı ve düğümlere 

kazandırılacak olan özelliklerin (sabit-hareketli, kullanılacak protokol, kanal ayarları, uygulama 

tipi, ağın çalışma süresi) belirlendiği ara yüz görülmektedir. 

 

 Şekil 3: NS2 network animator (.nam) 
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Şekil 3 ‘de NSG programı ile oluşturulan ağ, .tcl uzantılı dosya olarak kaydedilip NS 2 ortamında 

çalıştırılarak grafiksel ara yüzde paket iletimleri gözlenmiştir. Oluşturulan ağda düğümlerin kalan 

enerji miktarları, verimlilikleri ve paket teslim oranları, .awk uzantılı dosyaların yardımıyla 

belirlenmiştir. Düğümlerin protokollere ve düğüm sayılarına göre verimlilik oranları Tablo 3’te 

verilmiştir. Verimlilik oranları alınan paket sayısının gecen süreye bölünmesi ile elde edilir. Bu 

hesaplama temel alındığında, ortalama verimliliği düşen ya da ulaşmayan paketler, ağ trafiğindeki 

sıkışmalar ve gecikmeler gibi faktörlerin etkilediği söylenebilir. 

Tablo 3: Düğümlerin protokollere göre verimlilik oranları 

Ortalama verimlilik 25 Düğüm 50 Düğüm 100 Düğüm 

AODV 0.141540 0.086767 0.200090 

DSR 0.222999 0.159197 0.145207 

 

Düğüm sayısının artması ile orantılı olarak AODV protokolünde verimlilik artarken, DSR 

protokolünde verimlilik azalmaktadır.  Değerler incelendiğinde DSR protokolünde düğüm sayısı ile 

orantılı düzenli bir azalışın olduğu göze çarpmaktadır. Bu sonuçlar düğüm sayısının çok olduğu 

sistemlerde DSR protokolünün kullanılmamasının verimlilik açısından önemli olduğunu 

göstermektedir. Diğer taraftan uygulamanın AODV kısmında verimliliğin düğüm sayısı ile arttığı 

belli bir düğüm sayısına ulaştığında azaldığı ancak DSR protokolü gibi düğüm sayısındaki artışın 

düzenli olarak verimlilikte azalmaya sebep olmadığı görülmüştür. 

AODV ve DSR protokolünün düğüm sayısına göre paket teslim oranları Tablo 4 ve Tablo 5'te 

verilmiştir. Paket teslim oranı hesaplanırken alınan paket sayısının gönderilen paket sayısına oranı 

kullanılmıştır.  

Tablo 4: AODV protokolünün düğüm sayısına göre paket teslim oranları 

Düğüm Sayısı Gönderilen Alınan İletilen PTO 

25 413 337 905 0.815981 

50 308 272 1414 0.883117 

100 73 64 476 0.876712 

 

Tablo 4 incelendiğinde AODV protokolünde düğüm sayısındaki artış ile paket teslim oranında -

sapmalar olsa da- artışa sebep olduğu görülmüştür.  

 

Tablo 5: DSR protokolünün düğüm sayısına göre paket teslim oranları 

Düğüm Sayısı Gönderilen Alınan İletilen PTO 

25 600 577 1366 0.961667 

50 491 480 2915 0.977597 

100 461 450 4059 0.976139 

 

Tablo 5 incelendiğinde ise DSR protokolünde düğüm sayısındaki artış paket teslim oranında da -

sapmalar olsa bile- artışa neden olmuştur. 

Bunlara ek olarak uygulama gerçekleştirildikten sonra düğümlerde kalan enerji miktarının iki 

protokole ve düğüm sayılarına göre dağılımını gösteren grafikler Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’te 

verilmiştir. Şekil 4’te 25 düğümle yapılan çalışmadaki düğümlerin kalan enerji miktarları 

gösterilmiştir. 
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Şekil 4: Kalan enerji miktarı (25 Düğüm) 

Kalan enerji miktarları hakkındaki veriler NSG programı çalıştırıldıktan sonra. awk uzantılı 

dosyalara kaydedilmiştir. Bu verilerin grafiğe aktarılması için veriler csv uzantılı dosyalara düğüm 

ve protokol temelli olarak kaydedilmiştir. Verilerin değerleri değiştirilmeden sadece formatı 

değiştirilerek grafik çizilmiştir. Grafik çizilirken Ubuntu’da bulunan gnplot komutundan 

yararlanılmıştır. Başlangıç enerjileri eşit olmasına rağmen düğüm sayısına ve protokol türüne göre 

harcanan enerji miktarı grafiklerde görülmektedir. Şekil 5’te 50 düğüm ile gerçekleştirilen 

çalışmadaki kalan enerji miktarı dağılımı görülmektedir. 

 

Şekil 5: Kalan enerji miktarı (50 Düğüm) 

Şekil 6’da 100 düğüm ile gerçekleştirilen çalışmada düğümlerde kalan enerji miktarları 

görülmektedir. Üretilen paket sayısı ve bunun sonucunda ağda oluşan trafiğin yönlendirilmesinin, 

harcanan enerjiyi önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Benzer şekilde düğüm sayısındaki artışın 

ağda oluşan trafiği arttırdığı ve buna bağlı olarak enerji tüketiminin arttığı ve kalan enerjinin 

azaldığı görülmektedir. 
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Şekil 6: Kalan enerji miktarı (100 Düğüm) 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada literatürde yaygın olarak bilinen AODV ve DSR protokollerinin enerji kullanım 

miktarları, verimlilikleri, paket teslim oranları açısından değerlendirilmiş, sonuçları 

karşılaştırılmıştır. İki protokolün uygulaması NS 2 benzetim ortamında 25, 50 ve100 sayıdaki 

düğümler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Düğüm sayısındaki değişimin protokolleri nasıl etkilediği 

incelenmiştir. Çalışmada iki protokol için aynı şartlar sağlanmıştır. 25,50 ve 100 düğüm ile yapılan 

çalışma sonuçları göre; 

• Kalan enerji miktarı bakımından AODV protokolünün daha başarılı olduğu, 

• Paket teslim oranı bakımından incelendiğinde ise DSR protokolünün daha başarılı olduğu 

ve iki protokol için de düğüm sayısındaki artışın paket teslim oranındaki başarıyı arttırdığı, 

• Ortalama verimlilik açısından bakıldığında ise AODV protokolünün daha başarılı olduğu, 

düğümdeki artış miktarının ise AODV protokolünün verimliliğini arttırırken DSR 

protokolünün verimliliğini azalttığı görülmüştür. 

Sonuçlar incelendiğinde literatürdeki diğer çalışma sonuçları ile uyumluluk göstermekte, çalışmanın 

farklı düğüm sayıları ile yapılması açısından literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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Abstract 

Internet of Things (IoT) is one of the most rapidly developing areas in Information Technology and 

Industry. In short, an IoT device is an addressable smart system that connects, communicates and 

shares information through various communication protocols; thus creating a web of smart 

machines. Through communicating with each other and larger computerized systems, the smart 

web aims at facilitating human life. But as we all know, IoT systems can become vulnerable to many 

types of attacks. In addition to loss of important information, basic security expectations such as 

secrecy, privacy, integrity and availability are threatened with the attacks. Therefore, low-cost and 

resource stricken IoT devices should be monitored closely for detecting attacks. Many learning-

based approaches have been developed for detecting IoT attacks. Our literature research showed 

that various attack data-sets are used, in learning-based works. However, the used data sets are not 

specially IoT network attack related. In our study, we propose the formation of a simulation-based 

attack data set, specifically for disruption of routing and data transfer between IoT devices, using 

the Cooja IoT simulator tool [1]. Cooja is good at simulating sensor networks, which runs on the 

Contiki operating system [2]. The tool has many types of nodes. We used the client-server, sky node 

as a node type in our Cooja simulation runs. Many applications can be carried out on Cooja's node 

structure; including addition of new node source code. Source code addition and implementation 

requires high level network knowledge and experience. We designed package viewers for devices 

such as motion triggered siren and light sensors, temperature triggered air conditioners. We 

managed to monitor all packet communications and addressing protocols, from the motion sensor 

to the server. The data traffic and referrals were disrupted, by mocking 3 different types of attacks. 

First, our own aggressive form of a Denial of Service (DoS) attack was devised. The malicous 

nodes send data submition requests at inappropriate periods, degrading the network traffic and 

keeping the server busy. Secondly, we implemented the Routing Protocol for Low Power and Lossy 

Networks (RPL) attack. Malicious nodes try to alter the hierarchy within the RPL nodes, by 

changing the order of an RPL node. As the third attack type, the Wormhole attack was chosen. 

Wormhole attacks are launched on hierarchical sensor topologies in order to disrupt sensor data 

transfer. As a result of the simulations, a specific attack dataset was obtained for each of the DoS, 

Wormhole, RPL attack types. Later, a larger dataset file was obtained by combining the normal 

network traffic and attack datasets. Thus, a new dataset has been introduced that can be a source 

for learning-based intrusion detection systems (IDS), developed for IoT device attacks. 

Keywords: Internet of Things, Simulation, IoT Attacks, Intrusion Detection System(IDS) 

1. Introduction 

The Internet of Things (IoT) is defined as an intelligent network system that is formed between 

addressable machines through various communication protocols, to exchange data and interact with 

each other [3]. Information technology infrastructures use network of objects to create the Internet 

Knowledge. The networks create a virtual world that physically provides machine-to-machine 

(M2M) or machine-to-human (H2M) communication. There are many applications for the IoT 

network. Areas of application include environmental monitoring, smart home automation, smart 

cities, smart energy monitoring, industrial automation, logistics management, military defense 
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systems and health monitoring systems [4,5]. The heterogeneity, low processing power, and limited 

memory characteristics of IoT networks require secure communication, in the data exchange of 

connected devices. IoT networks bring new security and privacy challenges, as well as many 

benefits. According to a recent report, securing smart devices is not considered a priority for 

manufacturers [6]. Causes attackers to target IoT device vulnerabilities. Thus, preventing attacks on 

IoT devices and developing new solutions is an important area of study [7]. 

In this study, the network traffic of three different types of attacks were monitored using Contiki OS 

and Cooja simulator and an attack dataset was created by combining the network attack data. The 

attacks included in our work are Denial of Service (DoS) attack, Routing Protocol for Low Power 

and Lossy Networks (RPL) attack, and Wormhole attack. A new dataset resource has been created 

for learning-based systems developed for improving IoT communication security. More datasets are 

needed for machine learning and deep learning research in IoT intrusion detection.  

The rest of the study is organized as follows: Section 2, a Literature Review is conducted. Section 3 

provides an overview of IoT Protocols and Security. Section 4 offers Materials and Methods. In 

Section 5, Experimental Results are presented and discussed. Finally, it ends with the Conclusion in 

Section 6. 

2. Literature Review 

Articles on simulating attacks against IoT devices and datasets created from attack data have been 

reviewed. 

One study detects wormhole attacks on IoT networks, using an IDS-based detection system [8]. A 

wormhole attack is a topology-based routing attack that aims to interrupt network topology and 

packet traffic flows that disables network-enabled nodes. An IDS-based detection system was used 

in the study. With the detection system, wormhole attacks are identified using a node and its 

neighbor's location. Attacker nodes are leveled using received signal strength. RPL routing 

protocols are simulated, on the Cooja platform. The network topology of the simulation has up to 

24 nodes. 

In another study, a Sybil attack detection framework is proposed for Wireless Sensor Network 

(WSN) attacks [9]. There are two components to framework: The first component is evidence 

collector and the second component is the evidence verificator. With the framework, each node in 

the network begins to collect evidence by observing the activities of neighboring nodes. The data 

collected is aimed at confirming the evidence, in deciding whether the neighboring node is a benign 

node or a Sybil node. 

In study [10], a broad anatomy of IoT protocols and their natural weaknesses which enable attackers 

to launch DDoS attacks is revealed. One of the most important contributions of the study was the 

UDP (User Datagram Protocol) flood attack, using the Contiki operating system. Contiki is an open 

source operating system specifically designed for IoT devices. The attacks were simulated using the 

Cooja platform, which is integrated to Contiki. Additionally, a ratio limiting mechanism is proposed 

in the article. This is a mechanism that must be included in the Contiki operating system to reduce 

UDP flood attacks. In addition, a rate limiting mechanism is suggested in this study that needs to be 

implemented into the Contiki OS to reduce UDP flood attacks. Proposed rate limiting scheme 

improves the victim's CPU power by 9% and saves the overall transmission power by 55%. 

As a result of the literature research, the available attack data sets on IoT networks were found to be 

inadequate. Also, many of the IoT datasets presented are web attack datasets. Therefore, our 

motivation is the creation of a new dataset that contains traffic on more types of known attacks.  

3. IoT Protocols and Security 

This section includes basic communication protocols and security concerns relevant to the IoT 

attacks that are widely used in IoT intrusion detection systems. 
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3.1. IoT Communication Protocols 

Depending on the use of IoT networks, there are many devices that are connected to each other in a 

hierarchy, over the internet. For data transfer over the network, several end to end communication 

protocols have been developed. These protocols enable communication and data transmission 

between devices with different IoT structures. As a consequence, the monitoring of the protocol 

traffic is important for IoT security. Below are the most important protocols used in the IoT 

Networks. [11]. 

• Wifi is one of the most widely used IoT communication protocols. Type of connection 

allows data transfer quickly. In addition, the ability to process large amounts of data is 

preferred by many developers. 

• Bluetooth is one of the important communication technologies for short-haul data transfers. 

Smartwatches and wearable smart devices used today also use Bluetooth for sending small 

stacks of data. 

• Zigbee is one of the important IoT communication protocols. It has some important 

advantages in low power operation and formation of complex stationary systems. 

• MQTT is a lightweight message protocol designed to send simple data streams from sensors 

to applications. It works on the TCP/IP network to provide simple data flows. 

• NFC is one of the popular communication protocols used today. Protocol, which has a large 

market share of smartphones in particular, allows users to make contactless transactions 

through their smartphones. 

• LoRaWAN is a long-range network of radio wide areas that provide low-cost mobile 

security to Smart cities, Smart buildings, and Industrial applications. 

3.2. IoT Security 

There are several issues with the security of IoT devices. These include hardware and software 

weakness issues, low processing capacity of devices, and design issues caused by the mass 

production of IoT devices. It is possible to summarize the basic reasons of problems of the IoT 

devices as follows: minimal security investments, pre-security procedures, actual physical threats to 

health and safety risks, and the absence of a legal liability system. 

There are several attack scenarios on the IoT networks. For example, healthcare sensors are one of 

the most important components of IoT systems. By draining a patient's pacemaker battery, the 

person's life can be terminated. In a second example, the widely used smart watches in our daily 

lives are prevented from receiving services, by interrupting the Bluetooth connection. In more 

professional systems, the decision-making process is interfered with by changing the messages 

exchanged. As a final scenario, the confidential information of the families is violated by listening 

to the toys used by the children. 

4. Materials and Methods 

The simulation of attacks on IoT devices via Cooja and the resulting phases of dataset formation 

will be defined in this section. Each attack type is discussed in detail. Contiki operating system and 

Cooja simulation platforms are chosen as basic tools. 

4.1. Materials 

4.1.1. Contiki Operating System  

Contiki is an open source operating system developed by the Swedish Computer Science Institute, 

for the design of sensor networks. [2]. One of Contiki’s biggest advantage is its availability in 

virtual machines. Version 2.7 of the Contiki operating system was used in our study. Figure 1 

shows Contiki’s place in an sink-sender architecture. 
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Figure 1: Cooja Interface with basic sink-sender architecture [12] 

4.1.2. Cooja 

The Cooja platform is a network simulator designed for Contiki. It is more advantageous than other 

simulators because it enables high level simulation in wireless sensor networks [13]. It provides a 

high degree of simulation of the hardware of the sensor node in relation to actions between nodes. 

Developers can simulate their applications on large-scale networks with simulation tool and track 

network traffic easily. 

 

Figure 2: Cooja Interface with basic sink-sender architecture 

Figure 2 demonstrates the sink-sender Cooja simulation architecture screen. We may observe the 

configuration and data transmission of sensors in the Mote output tab. Sink motes are the target 

nodes of the sender motes. Each sensor represents one of the IoT network devices. The Sink-sender 

architecture operates like a client-server architecture.  

 

Figure 3: Cooja network representation 
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The Cooja simulation tool's network representation window provides successful observation for 

data transmission between sensors. In Figure 3, an example of such a window is shown. There are 

several view attributes in the network window; which are mote id, mote connections, mote sort, 

radio traffic, LEDs, radio setting and 10 mote history. The radio messages can also be accessed 

using the radio messaging window. The radio messages in the Figure provide details about the 

contents of packages. 

4.1.3. Hardware Configuration Used 

The configuration of the used devices is as follows. To function in the Contiki world, source code is 

downloaded [2]. Contiki's most recent developed version is contiki-3.0, which was released in 2015. 

As part of the analysis, version 2.7 will be used. Then the virtual machine is downloaded [17]. Open 

the VMware Workstation software, select "Open a Virtual Machine" and view the previously 

downloaded Contiki source code after the virtual machine installation process is completed. 

Clicking on the "Play Virtual Machine" option begins the simulation. After the simulation opens, a 

password is needed. Password is specified by default as “user” 18]. The Contiki operating system is 

installed when these digits are complete. To run Cooja simulation on the Contiki operating system, 

the following commands are written to the terminal respectively. 

✓ cd contiki/tools/cooja 

✓ ant run 

After instructions, the Cooja program will start. From the Cooja software, launch a new simulation. 

The simulation is ready for use after all of steps. 

4.2. Methods  

The research approach is the simulation of three different forms of IoT attacks and recording of the 

network traffic. During each attack simulation, the network traffic is collected separately into a data 

file. To create a full dataset, the separately collected data files are combined. The final product is a 

dataset containing normal network traffic, laden with 3 types of attack traffic. 

4.2.1. DoS Attack Simulation 

The aggressive motes for the DoS attack are created. Mote implements requests with a time interval 

for the sending of data. Request affects traffic on a network. Nodes for Attackers are developed. For 

the attacker node, a static value is created. The attacker node allows them to access the device 

node_id as intended for use in Algorithm 1. 

 

Algorithm 1: DoS attack code snippet in RPL 

The simulation shown in Figure 4 is a DoS attack. The yellow mote is the UDP-server mote, and 

the green mote is the UDP client mote, as shown in figure 4. In the figure, nodes 3, 5, and 10 

interrupt the system's data flow. The mote output window displays the red-marked circle, and node 

5 is offensive. 
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Figure 4: DoS attack Simulation 

4.2.2. RPL Rank Attack Simulation 

The RPL networks has a hierarchy between nodes. Malicious nodes are attempting to disrupt the 

RPL node order and are intended to interrupt networks. In the topology of RPL networks, the rank 

attack exposes the sub-nodes [14] in the network. 

 

Figure 5: RPL rank attack simulation 

In figure 5, the RPL rank attack is simulated. There are RPL ranking elements in the simulation. 

The red circle shown in the figure indicates that the attack occurred. The behavior of other nodes in 

the mote phase is affected according to the node attack. Node 1 attempts to split the order of 

neighboring nodes and other nodes. 

4.2.3. Wormhole Attack Simulation 

Wormhole attack occurs by means of sensor hierarchical topology. Master nodes are like a 

wormhole and don't allow data to be transferred by other sensors. 

 

Figure 6: Wormhole attack simulation 
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The attack occurs using the node properties of mote 6, which, as shown in Figure 6, is located in 

areas labeled red. In Figure 6, the attack initiation message appears with a red circle. Packets sent 

cannot enter the nodes on the parent side. There is a significant loss of time and no transmission of 

data in range. 

4.2.4. Attack Dataset Preparation 

The Cooja simulator ensures that data on network traffic collected is exported [15]. Feature helps to 

analyze network data that has been designed. We exported the data in the Packet Capture (pcap) 

format after the simulated attacks in Cooja. In Figure 7, process of transfer is shown. 

 

Figure 7: Wormhole attack simulation 

For the use of learning-based programs, files in Pcap format are then translated into Comma-

separated values (csv) format. Figure 8 shows files in CSV format as well. When the figure is 

analyzed in depth, it can see the network traffic of the attacks. 

 

Figure 8: Detected Attacks by Cooja. 

5. Experiment Results 

Network traffic of three different types of attacks on IoT devices was monitored. Different network 

traffic datasets were obtained for each type of attack. A new dataset was created by combining the 

resulting datasets. Table 1 shows the pcap file size for each dataset, normal network traffic and 

attack network traffic distributions. 

Table 1: Our attack dataset distribution 

File Name Pcap file size 
Number of Packets 

Bening Attack 

Dos Attack 5.52 MB 42.149 (%79,24) 11.043 (%20,76) 

RPL Rank Attack 7.31 MB 57.788 (%83,15) 11.711 (%16,85) 

Wormhole Attack 4.12 MB 35.326 (%81,74) 7.224 (%18,26) 
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Thousands of lines of network attack traffic are shown in Table 1, even though the pcap files are not 

large. The simulation was carried out on the Vmware virtual machine running on the hardware 

given in Section 4.1.3, for thirty-six hours. One advantage of our work is that attacks can be 

simulated for longer, resulting in larger dataset files. In the Table, normal and attack network traffic 

distributions of each type of attack are seen. Normal network traffic typically averages about 80%. 

Attack network traffic is also typically around 20%.  

Most network traffic data of the three types of attacks occured in the RPL rank attack. This is 

mainly because, the attacker sent too many packets to the child nodes, in the RPL rank attack. Thus, 

too much packet data was created in a short time.  The smallest number of network packets was 

produced in the Wormhole attack. Because of two attackers strategically positioning themselves and 

sending fewer packages. The network packet file size is average in size because of the low number 

of attacker nodes and the low number of devices in the network design; both of which can be 

increased for the simulation of crowded IoT networks. 

Another reason why package sizes are small is due to low number of package features. The size of 

the network package depends on the size of the network traffic features recorded. Our work’s 

package properties are package number includes packet transfer time, source device, destination 

device, communication protocol, packet length, and package information. Thus, each package has 

seven features. When attack datasets in other studies are examined, it is seen that the packet number 

of features are more. For example, when the data set in [16] is examined, it is seen that it has more 

than 80 network traffic features. But, most of those features are not useful for intrusion detection. 

6. Conclusion 

Using the simulation method, network traffic behavior of three different types of attacks on IoT 

devices were monitored. Both normal and attack network traffic were monitored and recorded. As a 

result of the simulations, a specific attack dataset was obtained for each of the DoS, Wormhole, 

RPL sorting attack types. A larger dataset file was then obtained by combining normal network 

traffic and attack datasets. Thus, a new dataset was obtained which can be a source for learning-

based attack detection systems (IDS) specific to IoT device attacks. In future studies, the attack 

dataset can be enriched by increasing the attack types, the attack periods, and recorded data package 

features.   
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Abstract 

Additive Manufacturing (AM) technologies find many uses in the industry. This demand will 

increase with the development of material microstructure and surface properties. It is therefore 

essential to investigate these shortcomings of additive manufacturing products. In this study, the 

effects of additive manufacturing parameters on material microstructure, and surface properties 

were investigated (AlSi10Mg alloy was used) with using Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 

process. Parameter sets have been created with increasing total energy input (parameters with five 

different energy levels by using different laser power and scan speed). Surface profilometer of the 

products produced, the effect of energy input on hardness, microstructure analysis, porosity 

measurement and optical imaging studies have been carried out. 

Keywords: Additive manufacturing, AlSi10Mg, porosity, hardness 

1. Introduction 

In recent years, Additive Manufacturing (AM) has an important place in innovative production 

systems in the fields of aviation, medicine, defence industry, etc. Despite the restrictions on the 

material that can be produced, it is highly preferred in terms of design, strength, and chemical 

properties [1][2][3][4][5]. 

Many technologies and material-specific studies are carried out in additive manufacturing methods. 

The most common consumable use belongs to powder bed systems. In powder bed systems, 

consumables in powder form are combined using laser energy, and three-dimensional objects are 

created. The method can be applied to different material systems such as thermoplastics, 

engineering plastics, elastomers, metals and ceramics [6][7][8]. The Direct Metal Laser Sintering 

(DMLS) method is also among the powder bed systems and produces three-dimensional objects in 

layers  [9][10]. 

Many parameters must be controlled in additive manufacturing technologies. The slightest change 

of parameters can cause severe deterioration or improvement in the material. As a result of the 

parametric changes, changes occur in the energy values loaded into the DMLS system. This energy 

value creates significant differences in the material, and many studies are ongoing on this subject 

[6-9]. In this study, the difference in the power and scan speed values used by the system and the 

change in the microstructure and surface properties are examined. 

2. Materials and Methods 

There are many parameters in additive manufacturing systems. In this study, the relationship 

between the parameter change and the energy intensity applied by the system is examined. EOS 

M290 (400W, Yb laser) device was used in the studies which used technology. The productions 

were made with AlSi10Mg alloy, and its chemical analysis (Table 1) and SEM picture (Figure 1) 

were given. The AlSi10Mg samples production parameters used are shown in Table 2. 
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Table 1: Chemical analysis result of AlSi10Mg powder alloy (wt.%), d50 = 35±5 µm 

Si Fe Cu Mn Mg Sn Ni Zn Ti Al 

9-11 ≤0.55 ≤0.05 ≤0.45 0.2-0.45 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.10 ≤0.15 Other 

 

Figure 1: XRD results of additively manufactured samples [5]. 

Table 2: Additive manufacturing parameters. 

Sample 
Laser power (P, 

Watt) 

Scan Speed (v, 

mm/s) 

Energy input (E, 

joule) 

Constant 

parameters 

𝑬

=
𝑷

𝒗. 𝒉. 𝒕
 

1 150 1000 26,31 Hatch distance (h); 

0,19 mm 

 

Layer thickness (t); 

30 µm 

2 250 1000 43,85 

3 370 1000 64,91 

4 370 600 108,18 

5 370 1600 40,57 

 

ZEISS Axio Lab in optical image analysis. A1 Inverted Metal Microscope was used. The detailed 

roughness map of the samples was measured with the Mitutoyo brand SJ-500P model roughness 

tester. Image J software was used to calculate the porosity in the microstructure. Hardness tests 

were carried out on a Shimadzu Vickers hardness device (HV 0,05). 

3. Results and Discussion 

The phases of the produced samples were examined (Figure 2). As can be seen from the spectral 

results, no elements other than aluminium and silicon were detected in the internal structure, and an 

amorphous phase was not formed. 

 

Figure 2: XRD results of additively manufactured samples. 
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The results of the inner porosity (15 measurements were made from the optical images with ImageJ 

software program) made from the cross-section of each sample, and they are given in Figure 3. 

Many parameters in additive manufacturing systems affect the amount of porosity in the internal 

structure of the material. In this study, the effect of the change in the amount of energy was 

investigated. Optical images and graphic support for each other in Figure.3. As can be seen from the 

graph, if the amount of energy is used outside the optimum level, porosity has formed in the 

structure. When the total energy amount is low (Sample-2), the powder material did not melt and 

remained as a void in the structure. In cases where energy is high (Sample-4), gas gaps are trapped 

in the melt pool as a result of the evaporation effect [8][11][12][13]. Although they have different 

laser power and scanning speed, minimum porosity levels were obtained in samples having values 

close to optimum energy level (Sample-2 and Sample-5). 

 

Figure 3: Porosity analysis of additively manufactured samples. 

The results of the roughness measurements (10 measurements were made) made from the upper 

surfaces of each sample are given in Figure 4. It is seen that the surface roughness values are 

directly influenced by the energy input [2][13][14]. Surface roughness is also high with high energy 

input parameter (Sample-4). With the same scanning speed but increasing in laser power 

experiments (the increase in laser power increases the energy), the roughness value increased 

(Sample-1, Sample-2, Sample-3). 

 

Figure 4: Surface roughness measurements of additively manufactured samples. 

The hardness values of the samples produced with different parameters and without any heat 

treatment are shared in Figure 5. The hardness values of the material are directly related to the 

porosity in the structure [13][15]. It is seen that the hardness values are proportional to the internal 

porosity ratio of the samples. 
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Figure 5: Vickers hardness results of additively manufactured samples. 

The microstructure study images on the samples are given in Figure 6. The etching process was 

applied from the sections of the samples to make the melt pool structures appear clearer. All images 

were taken from the top points of the samples. It is known that melt pools grow with the increase of 

energy applied by the system. Similar results were obtained in this study. It was observed that the 

depth and diameter of the melt pools increased with the increasing energy level. Apart from the 

formation of the melt pool, it is known that the energy sent to the system transforms into heat on the 

sample. The heat transformed by this energy is thought to cause even the formation of a heat 

affected zone below the top melt pool boundaries. 

 

Figure 6: Etched microstructure of additively manufactured samples. 

4. Conclusion 

The results obtained from the study can be summarized as follows: 

• Using different parameters did not cause different phases in the sample. 

• As the amount of energy sent to the system increased, the surface roughness and porosity 

also increased. 
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• The fact that the energy sent to the system is not at the optimum level has created a gap in 

the building by creating different mechanisms. 

• The increasing amount of porosity caused a decrease in the hardness value. 

• The increase in the total energy used affected the melt pool structure. In cases where the 

energy is very high, it is thought that a heat-affected zone occurs. 
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Abstract 

Existing safety measures should be constantly renewed and improved due to the dynamic and 

complex nature of solid waste site studies. In this study, hazard and risk determinations were made 

during the planning and detection phase of the solid waste field studies of a municipality in 

Istanbul. Later, these data were classified and risk scores were determined in terms of time and 

precision based on the FRAM model. Based on the obtained risk score, results were defined by 33 

foregrounds and 8 backgrounds. So, it will be more understandable how the performance 

variability of solid waste studies under changing conditions affects the solid waste working system 

in terms of success and failure. In the municipality where this study is applied, 55 large garbage 

vehicles operating in an area of 151.26 km2 serve 38 neighborhoods. 3 supervision, 11 semi-

structured interviews and 1 brainstorming were conducted to define the functions of how the service 

is performed with the model visualizer based on FRAM. By using the FRAM method as a risk 

assessment tool in solid waste field studies, the system was examined in more detail and it was 

concluded that more effective and appropriate measures should be taken. 

Keywords: Functional Resonance Analysis Method, Solid Waste, Municipality, Occupational 

Health and Safety 

1. Giriş 

Katı atık saha çalışmaları hem şantiye içi hem de şantiye dışı risklere maruz kalma açısından 

potansiyeli oldukça yüksek sahalardır (Thissen et al, 2016). Katı atık sahalarında bu zamana kadar 

diğer ölüm tehlikesi yaşayan endüstrilerde kullanılan bir dizi güvenlik yönetimi araçlarına ve 

tekniklerine benzer yaklaşımlar kullanılmaktadır (Thissen et al, 2016). Örneğin, olayları araştırmak 

için kök-neden analizi tekniği, riskleri değerlendirmek için başarısızlık modu etki analizini (FMEA) 

ve bu riskleri örneklendirip tahminlemek için çeşitli Risk matrisleri kullanılmaktadır (Thissen et al, 

2016). Böyle araçlar sistemi bir bütün olarak değerlendirme kabiliyetleri ile sınırlıdır (Thissen et al, 

2016). Bu nedenle karmaşık sistemlerin değerlendirilmesinde bu araçların kullanılmaya uygun 

olunmadığı düşünülmektedir (Hollnagel, 2018). Sistem parçalara bölünerek ve her bir parça ayrı 

ayrı değerlendirilerek tasarlanmalıdır. Ancak dağıtım sistemi birbirleriyle bağlantılı olan birçok 

parçayı içereceğinden dolayı bunları ayrı ayrı izole etmek ve analiz etmekte, etkisiz güvenlik 

yönetimine yol açabilmektedir (Öztürk, 2010).  Bu nedenle esneklik mühendisliği (resilience) 

beklenen veya beklenmeyen durumda izleyen sistemin işlevselliğini sürdürmek veya eski haline 

getirmek için katı atık saha çalışmalarında kullanılmalıdır.  Katı atık saha çalışmalarında, süreci 

etkileyen birçok neden olmakla birlikte bunların başlıcaları olarak çevre bilincinden bağımsız 

olarak artan nüfusla birlikte atılan atıklar sonucunda katı atık çalışanlarının fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik etkilere maruz kalmaları örnek olarak verilebilir (Asnap,2012). Katı atık saha çalışma 
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alanları şantiye içi ve şantiye dışı risklere maruz kalma açısından potansiyeli oldukça yüksek 

alanlardır (Thissen et al, 2016). Bu alanlarda bir dizi güvenlik önlemleri alınmış olmakla birlikte 

alınan bu önlemlerin diğer ölüm tehlikesi yaşayanlara yönelik olarak alınan güvenlik yönetimi 

araçlarına ve tehlikelerine benzer nitelik taşıdığı tespit edilmiştir. Bunlara örnek olarak, kök-neden 

analizi, riskleri değerlendirmek için başarısızlık modu etki analizi (FMEA) ve çeşitli Risk 

matrislerini verilebilir (Thissen et al, 2016). Bunlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kendi 

içlerinde birçok değişik parçayı içereceğinden dolayı etkisiz güvenlik yönetimine sebebiyet 

verecektir. Bu nedenle esneklik mühendisliği (resiliance) kavramından yararlanılmalıdır. Esneklik 

mühendisliği; beklenen veya beklenmeyen durumlara karşı izleyen sisteminin işlevselliğini 

sürdürmek veya eski haline getirmek amacıyla kullanılır. Bu nedenle bu kavramın, katı atık saha 

çalışmalarında kullanılan geleneksel güvenlik yönetimi araçlarının yerine kullanılması uygun 

olacaktır. Bu çalışmada, günümüzde devam eden katı atık sistemleri içerisindeki yönetim sürecinin 

işleyiş karışıklığı ve çözülemeyen problemlerin var olması nedeniyle bu karışıklık ve sorunların, 

Fonksiyonel Rezonans Analiz Metodu ile fonksiyon değişkenlerinin bütün bir katı atık sistemini 

nasıl etkilediğini ortaya çıkartan bir model oluşturmaktır 

2. Metod 

Bu çalışmada Sarıyer Belediyesinde katı atık saha çalışmaları esas alınıp analiz verileri Fonksiyonel 

Rezonans Analiz Metodu ile incelenmiştir. FRAM esas alınarak hizmetin model görselleştirici ile 

nasıl yerine getirildiğine ilişkin fonksiyonları tanımlanmak için Tablo 1’de belirtilen 3 gözetim, 11 

yarı yapılandırılmış görüşme ve 1 beyin fırtınası yapılmıştır. 

Tablo 1: Veri toplama görüşmeleri 

 Metodun Amacı 

Fram’da 

Uygulanan 

Adımlar 

Katılımcı Kodlaması 
Katılımcı 

Sayısı 
Süre 

Gözetim 1 

Katı atık saha çalışmalarının 

kontrolü, alınması gerekli 

önlemler ve uygulanması 

Hepsi 
Temizlik İşleri 

Müdürlüğü 
1 45 dk 

Yarı-yapılandırmış 

Görüşmeler -1 
Katı atık saha yönetim süreci Adım 1 

Temizlik İşleri 

Müdürlüğü 
1 10 dk 

Yarı- yapılandırmış 

Görüşmeler -2 
Katı atıkların toplanması Adım 2 

Temizlik İşleri 

Müdürlüğü 
1 10 dk 

Yarı- yapılandırmış 

Görüşmeler-3 
Katı atıkların bertaraf edilmesi Adım 3 

Temizlik İşleri 

Müdürlüğü 
1 10 dk 

Yarı- yapılandırmış 

Görüşmeler-4 
Katı atıkların geri dönüşümü Adım 4 

Temizlik İşleri 

Müdürlüğü 
1 15 dk 

Gözetim 2 
Aracın bakımı, şantiyeye giriş-

çıkışı 
Hepsi İşçi 1,2 2 60 dk 

Yarı- yapılandırmış 

Görüşmeler-1 
Aracın giriş-çıkış takibi Adım 1 İşçi 3,4,5 3 30 dk 

Yarı-yapılandırmış 

Görüşmeler-2 
Araca atıkları yükle Adım 2 İşçi 2,3,4,5 4 10 dk 

Yarı-yapılandırmış 

Görüşmeler-3 

Araçtaki atıkların bertaraf 

edilmesi 
Adım 3 

Temizlik İşleri 

Müdürlüğü 
1 10 dk 

Yarı- yapılandırmış 

Görüşmeler-4 

Aracın tekrar kullanıma elverişli 

hale getirilmesi 
Adım 4 İşçi 1 1 10 dk 

Gözetim-3 
Hafta boyunca aracın 

gözetlenmesi 
Hepsi Şantiye şefi 1 140 dk 

Yarı- yapılandırmış 

Görüşmeler-1 

FRAM modelinin gözden 

geçirilmesi (denetim) 
Adım 1 Şantiye şefi 1 10 dk 

Yarı- yapılandırmış 

Görüşmeler-2 

Fonksiyon değişkenliğine karar 

vermek 
Adım 2 Şantiye şefi 1  30 dk 

Beyin fırtınası   1-2 

Fonksiyon değişkenliği, 

potansiyel bağlamlar ve 

yollarına karar ver. Değişkenliği 

yönet 

Adım 3 
Temizlik İşleri 

Müdürlüğü, Şantiye şefi 
2 30 dk 

Yarı- yapılandırmış 

Görüşmeler-3 
FRAM bulgularını gözden geçir Adım 4 

TİM, şantiye şefi ve 

işçiler 
7 70 dk 
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2.1. Fonksiyonel Rezonans Analiz Yöntemi 

FRAM modeli olayların soruşturulmasını (kaza analizleri), değişkenlerin sonuçlarını 

(değerlendirmesi) ve yapılan iş analizleri (yapılan işin temsilleri) destelemek için kullanılır 

(Hollnagel, 2018). 

İlk olarak katı atık çalışmalarının erken gelişimi sırasında potansiyel bağlantıların önceden 

tanımlanarak beklenmeyen sonuçların ele alınması ile ilgili sistem tasarımlarının geliştirilmesi 

faydalı olacaktır. Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Başarı ve başarısızlığın eşdeğeri (Hollnagel,2018). 

İkinci olarak da Fonksiyonel Rezonans Analiz Metodu ile fonksiyon değişkenliklerinin bütün bir 

katı atık çalışma düzenini nasıl etkilediğini ortaya çıkaran bir model oluşturulmalıdır.  Bu model 

oluşturulurken FRAM’ın yönleri ve tanımlamalarından faydalanılmıştır. FRAM bir model üretme 

metodudur. 

FRAM modeli olayların soruşturulmasını (kaza analizleri), değişkenlerin sonuçlarını (risk 

değerlendirmesi), yapılan iş analizlerini (yapılan işin temsilleri) destelemek için kullanılabilir. 

FRAM modelinin inşası, birlikte alınıp açıklanan ve tanımlanan fonksiyonların analiz edilen 

faaliyeti oluşturulmasıyla oluşur. Şekil 2’de örnek olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: Örnek FRAM modeli (Hollnagel, 2018). 
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Fonksiyonlar veya bir başlangıç fonksiyon seti belirlendikten sonra, altı yön kullanılarak 

fonksiyonlar tanımlanır. Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3: FRAM’ın altı yönü (Hollnagel, 2018). 

Sarıyer Belediyesinde bir katı atık vaka çalışmasında, FRAM modeli oluşturulurken dört adımdan 

yararlanılmıştır. 

1) Fonksiyonları tanımlamak:  Yönler adı verilen altı temel adımı kullanarak her fonksiyonu 

karakterize etmek ve önemli sistem fonksiyonlarını tanımlaması ve açıklaması  

2) Değişkenliği belirlemek: FRAM’ın bir fonksiyonunun sonucundaki potansiyel değişkenlik 

türleri belirlenir. Bu değişkenliği belirleyici özellikler fonksiyonların özellikleri ve çalışma 

ortamlarıdır. Değişkenlik türü bir fonksiyonun sonucunun nasıl değişebileceğini göstermektedir. 

Niteliksel olarak zaman (çok erken, zamanında, çok geç, hiç değil) şeklinde ve hassasiyet açısından 

(kesin, kabul edilebilir, kesin olmayan) şeklinde karakterize edilmiştir. 

3) Değişkenliği bir araya getirmek: Bu adımda pozitif ya da negatif etkilere sebebiyet veren 

değişkenliklerin bir araya getirilmesi ve potansiyel bağımlılıkları tanımlanmıştır. Bu bir araya 

gelme yani kümeleşme ‘’fonksiyonel rezonans’’ olarak tanımlanmıştır.  

4) Değişkenliği yönetmek: Hem istenilen sonuçlara neden olan değişkeni geliştirerek, hem de 

istenmeyen sonuçlara neden olan değişkeni güçsüzleştirerek, değişkenin nasıl gözetleneceği ve 

yöneticiliği konusunda öneriler geliştirmektedir. 

3. Bulgular 

Çok fonksiyonlu bir katı atık çalışması güvenliği, katı atığın ilk (çekirdek) fonksiyonuyla 

birleştirilmiş bir ya da daha fazla ikincil (alt) fonksiyondan oluşmaktadır. Bir çekirdek fonksiyonun 

çalışması için diğer alt fonksiyonlara ihtiyaç vardır. Çekirdek fonksiyonla ikincil fonksiyonlar 

arasında altı yön ilişki bulunmaktadır. Burada fonksiyonların birindeki bağımlılıkların etkilerini 

araştırmaya odaklanmıştır. Diğer fonksiyonların analizinin hedef fonksiyonunu ne deredece 

etkileyebileceği saptanmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada potansiyel bağımlılıkların yaratılmasında 

istenilen bağlantıların etkisini ve etkilerini açıklayabilmek için istenilen bağımlılık seviyesinin 

belirtilmesi amaçlanmıştır. Katı atık çalışması FRAM değişkenleri senaryosunda gösterilen 

fonksiyonların çıktısı ve fonksiyonlardaki çıktının değişkenliklerinin tanımlanması ise 

fonksiyonlara numaralar şeklinde kodlar verilerek Tablo 2’te gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Katı atık çalışması FRAM değişkenleri 

Fonksiyon 

No 
Fonksiyon 

Değişkenlik 

No 
Degişkenlik Açıklama 

F1 Düzen ve temizlik F1D1 

İşçinin bilinen veya 

bilinmeyen bir hastalığa 

yakalanması 

Buna uygun tedavi yöntemi işyeri 

hekimi tarafından tanı konulur 

veya sevk edilir 

F2 
Aracın bakım 

onarım ve tamiratı 

F2D1 
Atık aracının bir nedenle 

arıza vermesi 

Belirlenen periyotlarla aracın 

bakımı yapılır 

F2D2 

Araç içinde bulunan 

ilgili kişilerin  astalığa 

yakalanması 

Araç gün aşırı iç ve dış hacmi 

olarak dezenfekte edilir 

F3 Çöp arabasını kullan 

F3D1 

 

Araç şantiye dışına çıkar 

ve bozuk yollar, hatalı 

araç kullanımı gibi 

nedenlerle  araç bozulur 

Belediyenin araçları kiralamış 

olduğu firma tarafından yeni araç 

tahsis edilir (şartnamede 

belirtildiği gibi) 

F3D2 

Aracın kullanım ömrü 

sona erer. Bu süre 

genelde azami 4 yıldır 

İlgili şirket tarafından yeni araç 

tahsis edilir. 

F4 
Eminyet kemerini 

tak 

F4D1 

Ayak frenine basılıp 

motor çalıştırılmadan 

evvel kemerin takılı 

olması gerekmektedir 

Kemerin takılı olmaması 

durumunda ikaz sesiyle uyarı 

sağlanmalı 

F4D2 

 

Emniyet kemerinin 

takılmaması sonucu 

geçirilen kazalar 

Araç içi kamera ile yol boyunca 

çalışan gözlenmeli aksaklık 

durumun-da bilgi akışı 

sağlanmalıdır. 

F4D3 

 

Emniyet kemeri 

takılmaması sonucu atık 

aracı arkasında duran iki 

işçinin yaralanması 

Atık aracı arkasında bulunan iki 

işçi araca bir emniyet kemeri 

sistemi ile düşmelerini öyleyecek 

şekilde bağlanmalı 

F5 Ayak frenine  bas F5D1 Motor çalışır hale gelir 
Park modundan sürüş moduna 

geçilerek motor çalışır hale gelir 

F6 Motoru çalıştır F6D1 Sürüş moduna Geçilir 
Sürüş modunda araç kullanıma 

hazır hale gelir 

F7 
Park modundan 

sürüş moduna geç 
F7D1 El frenini indir 

Aracın fren sistemi serbest  

bırakılır 

F8 El frenini indir F8D1 
Ayak frenini serbest 

bırak 

Ayak frenini serbest bırakılmadan 

araç yol almayacaktır 

F9 
Ayak frenini serbest 

bırak 
F9D1 Araç kullanılır haldedir Araç kullanılabilir 

F10 Bulaşıcı hastalık 

F10D1 
Teşhis edilmiş bir virüs 

ile başlar 
Belirli tedavi yöntemleri seçilir 

F10D2 
Teşhiş edilememiş bir 

virüs ile başlar 

Ne tür bir tedavi yöntemi 

seçileceği belirsizdir 

F11 Kontroller 

F11D1 

İşçilerin mesai öncesi 

sağlık durumları kontrol 

edilmeli 

İşyeri hekimi tarafından gerekli 

tetkikler yapılmalı 

F11D2 

 

KKD uygun kullanımları 

denetlenmeli 

Hem belediye İSG birimi hemde 

şirket İSG birmi tarafından 

denetim yapılmalı 

F11D3 

İşçi denetim altında 

tutulup tehlikeler ve 

kaynakları tespit edilmeli 

Hem belediye İSG birimi hem de 

şirket isg birmi tarafından 

denetim yapılmalı 

F12 

Ölüme ve ağır 

yaralanmaya 

sebebiyet 

F12D1 
Kesici ve delici cisimle 

temas 
Uygun KKD kullanımı 

F12D2 Bulaşıcı hastalık 
Uygun KKD kullanımı ve sosyal 

mesafe 

F12D3 Yangın ve patlama 

Araç tehlikeli atıklardan uzak 

tutulmalı ve yangın söndürme 

sistemi kurulmalı 
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Tablo 2: Katı atık çalışması FRAM değişkenleri (devamı) 

Fonksiyon 

No 
Fonksiyon 

Değişkenlik 

No 
Degişkenlik Açıklama 

F13 

Solunum,  göz, 

kulak ve deri 

maruziyeti 

F13D1 

Bulaşıcı hastalık titreşim, 

aydınlatma ve gürültü 

maruziyeti 

İş öncesi ve sonrası hijyen 

sağlanır ve uygun KKD’ler 

kullanılır 

F14 Gürültü F14D1 

Devamlılık arz eden 

işçinin öncelikli olarak 

maruz kaldığı sesler 

Çöp konteynerle-rinin metal 

olması nedeniyle çıkan sesler 

F15 Titreşim F15D1 
Çöp arabasında oluşan 

titreşim 

Titreşime en çok sebebiyet veren 

araçların arkasında var olan çöp 

boşaltım mekanizmasıdır. 

F16 Aydınlatma 

F16D1 
Araç içi ve dışı yetersiz 

ışık 

Aracın ve işçilerin olası 

kazalarına ve yaralanmalara 

sebebiyet 

F16D2 
Aracın gereğin-den fazla 

aydın-latılması 

İşçilerde oluşacak görme 

bozukluğu 

F17 
Araçta çöpleri 

sıkıştır 
F17D1 

Atıklar metal 

konyetnerlara atılır 

Metal  konteynerlar atık araçları 

ile toplanır 

F18 
İşçinin araca elle 

müdahalesi 
F18D1 

Çöp konteynerları işçiler 

tarafından çöp arabasına 

yüklenir 

İşçinin araca el ile müdahalesi 

sonucu ağır yaralanmaya 

sebebiyet 

F19 

Atık yönetimi 

yönetmeliğine 

uygunluk 

F19D1 

Atıkların toplanma 

aşamasında ve 

sonrasında uyulması 

gereken kural 

Atık yönetimine uygunluk işleyiş 

şeklinde devamlılık 

F20 
İlk yardım  ve 

kurtarma 
F20D1 İşçinin olası yaralanması 

Araçta ilk yardım seti bulunmalı 

ve işçilere ilk yardım eğitimi 

verilmiş olmalı 

F21 
Aracın şantiyeden 

çıkışı ve takibi 
F21D1 

Çöp toplamak üzere 

ayrılış 

Yönetmeliğe ve trafik kurallarına 

uyum 

F22 
Trafikte araç  

Kullanımı 
F22D1 Yollar ve çöp arabaları Trafik kurallarına uyum 

F23 
Yollar ve çöp 

arabaları 
F23D1 Bakım ve onarım Kontrol sonrası yola çıkış 

F24 Atıkları topla F24D1 Uygun atıklar topla Çöp arabasına yükle 

F25 Atıkları araca yükle F25D1 Uygun atıklar toplanır TİM’e götürme 

F26 
KKD sahada 

kullanım 
F26D1 Uygun KKD kullan Ekipman sipariş 

F27 
Kesici ve  delici 

aletler 
F27D1 Uygun KKD Sahada işçiyi gözlemle 

F28 Yangın ve patlama F28D1 Yangın söndürme sistemi 
İşçilere yangınla mücadele 

eğitimi 

F29 Aracı TİM’e götür F29D1 Çöpleri ayrıştır Bertaraf et 

F30 Atıkları boşalt F30D1 TİM’e götür Geri dönüşüm 

F31 Atıkları bertaraf et F31D1 Uygun bertaraf metodu 
Atık yönetimi yönetmeliğine 

uygunluk 

F32 Geri dönüşüm F32D2 Atıkları ayrıştır 
Atık yönetimi yönetmeliğine 

uygunluk 

 

FRAM meydana gelen bir olayın geçmişe yönelik olarak fonksiyonel bağımlılıklarının incelenmesi 

için kullanılmıştır. Şekil 4’de her bir katı atık fonksiyonu arasındaki geçişlerin sıralaması sistemin 

canlı sürecinde gösterilmiştir. Böylece hangi fonksiyonun önce başladığı ve devamındaki 

fonksiyonlara bağlantıların ne şekilde olduğu daha anlaşılabilir hale gelmektedir. 
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Şekil 4: Katı atık çalışması genel FRAM modellemesi 

4. Sonuç ve Öneriler 

Katı atık çalışmalarında önce çalışanların sonra çevrenin tehlike ve risk altında bir maruziyete 

bırakılarak maddi ve manevi geri dönüşümü pek mümkün olmayan kayıplar ortaya çıkmaktadır. 

İnsanların, birbirleriyle teması son derecede tehlikeli olabilen, atıkları evlerinde çöp olarak bir araya 

getirip bunları çöp konteynerlerine atmaları ve bunun sonucunda bunların ayrışmasının mümkün 

olmayan bir şekilde transfer istasyonlarına nakliye edilmesidir.  Aynı zamanda transfer istasyon 

merkezlerine atılan bu atıkların sadece %20’si geri dönüştürülebilir nitelikte olup geri kalan %80’ni 

ise toprak altında bekletilmektedir. Sonuç olarak bu problem Sarıyer Belediyesinin bir sorunu 

olmaktan daha çok İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerek halkı bilgilendirme ve gerekse transfer 

merkezlerindeki atıkların ne şekilde bertaraf edileceği hususunda çözmesi gereken büyük bir 

problemle baş başa olduğu tespit edilmiştir. Bu amaçla Türkiye’de belediyeler tarafından sıfır atık 

projesi uygulanmaya koyulmuş ama hala sonuç alınamamıştır. 
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Sonuç olarak bir katı atık çalışması sırasında faaliyet gösteren ve bu işlemi asıl olarak gerçekleştiren 

ve faaliyeti aksatmadan yürüten araçların çalışmasına engel olabilecek etmen fonksiyonlar 

değerlendirilmiştir. Aynı zamanda olası bütün süreçler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş 

olmakla birlikte işçi, çevre ve araç açısından olası bir aksaklık veya güvenlik riskinin ortaya çıkıp 

katı atık çalışmasını ne şekilde etkileyebileceği gösterilmiştir. Bu nedenle bu çalışmadaki 

fonksiyonların öteki fonksiyonlar ile etkileşimleri hassas derecede önemlidir. Şu unutulmamalıdır 

ki; katı atık saha çalışmasındaki FRAM fonksiyonları durumlara bağlı olarak her bir soyutlama 

seviyesinde tanımlanabilir olmalıdır. Diğer bir yapılması gereken ise düzensiz depolama alanarının 

ıslahı yapılıp buradan düzenli bir depolama alanına geçiş sürecini gerçekleştirmektir. Düzenli 

depolama tesislerinde yıllarca stoklanabilecek depo gazı temini mümkün olabilmektedir. Bu sayede 

metan gazından, daha yüksek enerji verimi elde edilebilmektedir. Ayrıca bu çalışma göstermektedir 

ki; FRAM, değişkenin sistemde başarı ve başarısızlığa nasıl yol açabileceğini tahmin etmek için 

bunların nasıl gözetlenip ve bunlardan neler öğrenebileceğini anlamak için değişen koşullara nasıl 

cevap verebileceğini anlamak için kullanılmaktadır. Sosyo-teknik sistemlerin performansının analiz 

edilebilmesi için geliştirilmiş çok farklı metotların var olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada çok 

fonksiyonlu katı atık çalışmalarının fonksiyonel modellemesi için sistematik bir yaklaşım olan 

FRAM uyarlanmıştır. Çünkü FRAM sosyo-teknik sistemlerin fonksiyonel bileşenleri arasındaki 

karışık ilişkileri ifade etmek için oldukça uygundur. Bu metot hem tehditkâr hem de fırsatçı 

sonuçları gösteren risk analizleri için ‘’Girdi’’ sağlamak amacıyla bir katı atık çalışmasının 

fonksiyonel bileşenleri arasındaki potansiyel bağlantıları türetmek amacıyla kullanılmıştır 
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Abstract 

The active fishing process of derelict gear knowingly or unknowingly is called ghost fishing. This 

nets, adversely affect marine and inland water organisms, coral reefs and fishermen. The duration 

of continue fishing under water can take many years depending on the net material, water depth 

and ground structure. This deadly nets, kill other underwater organisms, such as sea turtles, seals, 

stingrays, sharks, whales, crabs, and thousands of marine mammals. According to FAO (World 

Health Organization), ghost fishing; It is among the factors that negatively affect to fishing 

industry. Mediterranean General Fisheries Commission (GFCM) asks member countries to take all 

necessary measures to prevent ghost fishing in 2012. 

Keywords: Derelict gear, ghost fishing, ghost nets, fisherman 

1. Giriş 

Bilerek veya bilmeyerek terk edilen av araçlarının su altında aktif olarak balık avlama işlemine 

devam etmesine veya balıkçıların gerek ticari amaçla, gerekse amatör olarak avlama işleminde 

istemsiz olarak kaybolan, yırtılan ağlarının su içerisinde balıkların ölümüne neden olmasına hayalet 

avcılık denmektedir. Su içerisinde kalan ağların su kirliliği gibi çevresel faktörlere bağlı olarak kısa 

vadede avlama gerçekleştirebiliyor olması dahi balıklar için büyük tehlike arz etmektedir. Bu ağlar 

suda avlama etkinliği yok oluncaya kadar balık avlamaya devam edecektir. Katil ağlar olarak 

adlandırılan bu ölümcül durum; hem ticari anlamda balıkçılık yapan balıkçılar için ekonomik bir 

kayıp oluşturucak hem de sürdürülebilir balıkçılık anlamında verimli avcılığa engel olacaktır.  

Bu olaya hayalet avcılık denilmesinin sebepleri şu şekilde izah edilmektedir [1]: 

- Balık, yengeç, su kaplumbağaları,  su memelileri, su kuşları gibi canlıların hayalet ağlara 

yakalandıklarında, içlerinden kurtulamadıklarında ölmeleri, 

- Ölen bu canlıların vücutlarının, parçalanmış organları ve bunların kokuları, yem etkisi yaparak 

etraftaki hedef dışı türleri ağa doğru çekmeleri, 

- Bu avcılık aletlerinin etraflarının kemik kalıntıları ile dolu olmasından dolayı bu olaya “hayalet 

avcılık” adı verilmektedir. 

Bu ağlar, deniz ve içsularda yaşayan canlıları, mercan resiflerini ve geçimini balıkçılıkla sağlayan 

balıkçıları olumsuz yönde etkilemektedirler. Bu ölümcül ağlar,  diğer su altı canlıları olan deniz 

kaplumbağalarını, fokları, vatozları, köpekbalıklarını, balinaları, yengeçleri ve binlerce deniz 

memelisini öldürür. 

  Hayalet avcılığa neden olan faktörler: 

-Balıkçılar arasında çatışma, kişisel sorunlar, 

-Derin suda çalışmak; 

-Kötü hava koşullarında ve / veya çok zor koşullarda çalışmak, 

-Kötü zemin; 

-Çok uzun filolarda çalışmak;  
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-Düzenli olarak çekilebilecek olandan daha fazla çalışmak olarak sıralanabilir. 

Hayalet av araçları; pasif av araçlarıdır. Bunlar denizlerde ve içsularda kullanılan uzatma ağları 

(Sade ağlar, Dolanan ağlar),tuzaklar ve oltalardır. Bu av araçları kaybolduktan sonra su içerisinde 

pasif olarak avcılık yapmaktadır. Aktif av araçlarından trol, gırgır, paraketa kendilerine özgü av 

yapma özelliğini kaybeden araçlardır. Yapılan çalışmalarda yalnızca uzatma ağlarının üzerinde ve 

tuzakların içinde ölü hayvan ve bunlara ait kalıntılar bulunmuştur [2]. Hayalet ağların su altında 

balık avlamaya devam etme süreleri ağ materyaline, su derinliğine, zemin yapısına bağlı olarak 

uzun yıllar sürebilmektedir. Günümüzde ağ materyallerinin yapısı sentetik materyallerdir (PA.6). 

Bu materyallerin su içerisinde parçalanmadan dayanma süreleri oldukça uzundur. Sentetik 

materyallerin su içerisinde 30 yıla kadar dayanabildikleri bilinmektedir. Bu nedenle hayalet avcılık 

için oldukça uygun yapıdaki materyallerdir. Bu durum, hayalet av araçlarının su altındaki etkilerinin 

çok daha uzun süre devam etmesine neden olmaktadır. Ayrıca suyun zemin yapısının kayalık veya 

yumuşak zemin olması hayalet avcılığı etkilemektedir. Şöyle ki; zemin yapısı kayalık olan bir ağ 

veya tuzak uzun süre avcılık yapmaya devam edecektir. Fakat bataklık veya yumuşak zemin 

zamanla ağ yüzeyini örtüp ağ gözelerini kapatacak ve avcılığa engel olacaktır.  

 

 Şekil 1: Hayalet ağların su altındaki görüntüleri (URL 1, 2020) 

Hayalet balıkçılık sorunu ilk olarak 1985 yılının Nisan ayında FAO Balıkçılık Komitesi'nin 16. 

Oturumunda küresel bir sorun olarak kabul görmüştür. Tüm balıkçıların kontrolü dışında 

gerçekleşen bir balık ölüm oranı olarak tanımlanmıştır [3]. 

Hayalet avcılık konusunda 1990’ların ortalarına kadar sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır [4, 5]. 2000 

‘li yılların sonuna doğru çalışmalar da artış başlanmış özellikle Avrupa sularında bu konuya önem 

verilmiştir. Portekiz, İngiltere ve Norveç’te yapılan çalışmalarda balık tuzakları ile ilgili hayalet 

avcılıktaki balık ölüm oranları tespit edilmiştir [, 6, 7, 8,9].   

 Laist [10]’da yaptığı çalışmada Dünya genelinde yıllık kayıp tuzak miktarının % 10-30 ve kayıp 

uzatma ağlarının ise % 1 oranında olduğunu bildirilmiştir. Bu çalışmadan balıkçılığın önemli bir 

sorunla karşı karşıya olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Türkiye’de hayalet avcılıkla ilgili çalışmalarda mevcuttur. Bu çalışmalar 2000’li yıllardan sonra 

yapılmıştır. İlk çalışma 2002 yılında İzmir körfezinde kayıp ağ miktarlarını belirlemek üzere 

yapılmıştır [11]. Taşlıel [12]’de benzer bir çalışma yürütmüş ve Iskenderun Körfezi Karataş ve 

Yumurtalık bölgesinde kaybolan av araçlarının miktarını belirlemiştir. Yıldız [13]’de, İstanbul kıyı 

balıkçılığında hayalet avcılığa neden olan kayıp av araçlarının miktarını belirlemiştir. FAO (Dünya 

sağlık örgütü) bu konuya dikkat çekerek hayalet avcılığın; balıkçılık sektörünü olumsuz yönde 

etkileyen faktörler arasında olduğunu vurgulamaktadır. Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu 

(GFCM) 2012 yılından günümüze kadar üye ülkelerden hayalet avcılığın önlenmesi için gerekli tüm 

tedbirlerin alınmasını istemektedirler.  
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2. Sonuç 

Hayalet balıkçılığın çevreye ve balıkçılığa olumsuz etkileri şunlardır:  

-Su ürünleri ekonomisine zarar vermektedir,  

-Geçim kaynağı balıkçılık olan balıkçıları ekonomik olarak zarara uğratmaktadır,  

-Hedef türleri avlamaya devam etmesi sürdürülebilir avcılık ve verimli avcılığa engel olmaktadır, 

- Çevre ve su kirliliğine sebep olmakta ve sualtı canlılarının yaşam alanlarını kısıtlamaktadırlar.  

  Bu nedenlerden dolayı hayalet avcılığın önlenebilmesi için aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

- Ağ Yapım materyallerinin PA.6 (Nylon) yapısından uzaklaştırılması ve çevre dostu malzemelerin 

kullanılmasının yaygınlaştırılmalı, 

-Her yıl avlama sezonu sonunda sualtı çalışmaları yaparak kayıp ağların toplanması sağlanmalı, 

- Balıkçılar denetlenmeli ve kayıp ağ miktarları kaydedilmeli, 

-Balıkçılar hayalet avcılık konusunda eğitilmeli, bilinçlendirilmeli ve koruma kontrol alanları 

genişletilmelidir. 
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Abstract 

Ensuring the sustainability of ecosystems, preserving ecosystems and transferring management 

decisions to fishing in appropriate ways has brought ecosystem approach fishing to the fore. In 

traditional fisheries management; Subjects such as target species, stock estimates, management 

objectives, policy and decisions, fishing control are important. These issues left their place to all 

species affected by fishing, multi-species estimates, ecological, economic and social management 

goals, decisions to be made by stakeholders and participants, and the use of fishing gear based on 

incentives. In this study, the issues that need to be known in transition from traditional fisheries 

management to ecosystem-approached management are mentioned and prepared in order to be 

understood. 

Keywords: Traditional fishery, Ecosystem approach fishery, Management objectives 

1. Giriş 

Ekosistem; aynı bölgede bulunan canlılar ile cansız çevrelerinin ilişkileri ile meydana gelen ve 

devamlılık gerektiren ekolojik sistemlere verilen isimdir. Ekosistem, doğal çevredir. Doğal çevre; 

kendiliğinden meydana gelmiş insan faktörü olmayan çevredir. İnsanların kendi çevreleri ile 

yaşadığı durum ekolojik dengelerden biridir. Bu ekolojik denge çoğunlukla fark edilmeyecek kadar 

uzundur. Zincrleme olarak gerçekleşen ekolojik durum birbirine bağlı ve uzun süreli olabilmektedir. 

Ekosistemi meydana getiren unsurlar vardır. Bu unsurların birinin zarar görmesi tüm ekosistemi 

zarara uğratacaktır ve zincirin tamamını etkileyerek bu dengenin olumsuz yönde etkilenmesine 

neden olacaktır. Canlılar ile cansızlar arasında sıkı bir bağ vardır. Biri olmadan diğerinin olması 

mümkün değildir. Ekosistem, bireysel organizmalar bazında değil tüm sistem ile 

ilgilenir.  Ekosistem içindeki bu dengeye “ekosistem dengesi” denilmektedir. Canlılar ile cansız 

çevreleri arasındaki bu ilişki bozulduğunda, ekosistem dengesi bozulur ve sorunlar yaşanmasına 

neden olur.  

Ekosistem dengesini bozan unsurlardan en önemlisi insandır. İnsan sayısı arttıkça, işlevleri arttıkça 

ekosistem dengesi bozulmaktadır. Bu işlevlerden biri de balıkçılıktır.  

Balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır. Yaklaşık 200 milyondan fazla insanın geçim kaynağını 

oluşturur. Su ürünleri hayvansal kaynaklı protein ihtiyacını karşılamak için önemli bir 

hammaddedir. Dörtte üçü sularla çevrili olan dünyamızın ve yine üç tarafı denizlerle çevrili olan 

ülkemizin su ürünleri sektörü olarak öneminin vurgulanması gerekmektedir. Ayrıca AB ülkelerinin 

en önemli konularından biri balıkçılıktır. Balıkçılık, sürdürülebilir olduğu sürece verimli olacaktır. 

Aksi takdirde kaynaklarımızın tükeneceği ve zamanla yok olacağı anlamı taşır.  Son yıllarda FAO 

ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda balıkçılığımızın iyi bir noktaya 

gitmediği anlaşılmaktadır. Balıkçılıkta yaşanan sorunlar (Aşırı avlanma, kaçak avcılık, yasa dışı 

avcılık, kayıt dışı avcılık gibi)nedeni ile sürdürülebilir balıkçılık tehlike arz etmektedir. Bu 

tehlikeler ve sorunlar insan kaynaklıdır. Özellikle sularımızda varolan stoklarımızın üzerinde 

yapılan aşırı avlanma ekosistemlere zarar vermektedir. Habitatların tahrip olmasına, ekosistem 

dengesinin bozulmasına  sebebiyet vermektedir. [1, 2, 3]. 
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Tüm bu nedenlerden dolayı geleneksel balıkçılık yönetiminin farkındalığını arttırmak için 

ekosistem yaklaşımlı balıkçılığa geçiş önem kazanmıştır. Şöyleki, ekosistem sağlığını ve 

sürdürülebilirliği devam ettirmek amacıyla bu yönteme geçiş sözkonusudur. Ekosistem yaklaşımlı 

balıkçılık; habitatlar, su kirliliği, nesli tükenmekte olan türleri korumak, toplum ihtiyaçlarını ve 

isteklerini gözeten bir düzenlemedir.  

Geleneksel balıkçılık yönetiminde; hedef tür, stok tahminleri, yönetim hedefleri, politika ve alınan 

kararlar, avcılık kontrolü gibi konular önem arz etmektedir. Bu konular yerini avcılıktan etkilenen 

tüm türlere, çok türe dayalı tahminlere, ekolojik, ekonomik ve sosyal yönetim hedeflerine, kararları 

paydaşlar ve katılımcılar oluşturura, ekosisteme uygun av araçlarının teşviklere dayalı 

kullanılmasına bırakmıştır. Ekosistem yönetimli balıkçılık sürdürülebilir balıkçılık anlamını 

taşımaktadır[4,5].  

FAO[6] 2015 yılında yaptığı açıklamaaya göre ekosistem yaklaşımlı balıkçılığın hayata geçirilmesi 

için öneriler sunmuştur. Bu öneriler; 

-Stokların kontrolü, 

-Tedbirlerin alınması, 

-Gen ve genotip frekanslarının önemi 

-Stokların güçlendirilmesi, 

-Koruma alanlarının oluşturulmasıdır.  

Aşırı avcılığın kaçak avcılığın önüne geçerek stoklardaki mortalitenin engellenmesi istenmektedir. 

Yani stoklar kontrol altında tutulmalıdır. Koruma ve kontrol olarak tüm tedbirler alınmalı ve 

uygulanmalıdır.  Fauna çalışmalarında tür tanımlamaları yapılırken gen ve genotip özelliklerinde 

tüm balık türlerinin tanınması kolaylaştırılmalıdır. Balık yetiştiriciliğinde kültüre alınacak balıkların 

başarılı bir şekilde yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için genetik yapıları kullanılmalıdır. Stoktaki 

balık türlerinin azalmasına müsaade edilmeyerek stoklar balıklandırılmalı veya tedbirler ile 

güçlendirilmelidir. Denizlerde koruma alanları oluşturularakbalık popülasyonlarının üreme ve 

barınma alanlarının korunmasını sağlamalı ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumalıdır.  

Ekosistem yaklaşımlı balıkçılık, iç sularda yapılan balıkçılık içinde sözkonusudur. Nedeni; 

ekosistem yaklaşımlı balıkçılık unsurları ve uygulanabilirliliği iç sular içinde geçerlidir. Ekosistem 

yaklaşımlı balıkçılığın sosyal, ekolojik ve ekonomik özelliklerini kapsadığından içsulara 

balıkçılığınada uygulanabimektedir. Ayrıca yararlı olacağından hiç bir şüphe yoktur [7]. 

2. Sonuç 

Balıkçılığın verimli olabilmesi, sürdürülebilir olabilmesi, alınan önlemlere bağlıdır. Sürdürülebilir 

balıkçılık; stokları koruyarak her avlama döneminde verimli avcılık yapılabilmesi için, stokların 

yönetilmesi anlamında kullanılır. Balıkçılık, sosyal, ekolojik ve ekonomik olarak araştırılmalıdır. 

Sürdürülebilir balıkçılık 20. yüzyılın başlarında, balıkçılık biliminin önemli konularından biridir. 

Bu doğrultuda balıkçılık konusunda kuralların konulması ve uygulanması, önemli bir adım 

olacaktır. Sürdürülebilir anlamda yapılacak balıkçılığın gerçekleşebilmesi için ekosistem yaklaşımlı 

olarak kuralların ve uygulamaların yürürlüğe girmesi gerekir. Bir avcılık bölgesinde av verimi 

düşüyorsa yani verimli bir avcılık yok ise, ekosistemi oluşturan unsurlara bakmak gerekir. 

Balıkçılığın sürdürülebilirliği için ekosistemin bir bütün olarak ele alınması şarttır. Canlıların 

birbirleriyle olan ilişkileri, su sıcaklığı, tuzluluğu, meydana gelen su akıntıları, sudaki çözünmüş 

oksijen değerleri gibi faktörleri gözönünde bulundurmak gerekir. İlk sırada balıkçılık olmak üzere 

insan faktörünü göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Böylece; Gerçekleştirilen ekosistem 

yaklaşımlı balıkçılık geleceğe önemli bir yatırım olacaktır. 
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Abstract 

The medicine is a branch of science that deals with human health and diseases. The complex nature 

of technology and human interaction in the healthcare system provides significant benefits for 

patients, but this also entails unavoidable risks with unintended consequences. These medical 

errors, which are a possible threat to patient safety, are adverse events of the health system and are 

an important issue for medical services. According to recent research, these medical errors are the 

third leading cause of death after heart disease (635,000 / yr.) and cancer (598,000 / yr.). With the 

development of medical technology and devices, some misdiagnosis still occurs. As a result of this 

misdiagnosis, either life threats occur for the patients or the treatment process of the diseases is 

prolonged. The source of these minor errors in the diagnosis of the disease; it can be caused by 

physicians for various reasons (aging, illness, forgetfulness, fatigue, insomnia, etc.). In this study, 

we aimed to develop a native and original software that analyzes and presents the upper 

gastrointestinal system endoscopy reports made for diagnosis by the text mining method. 

Keywords: Machine learning, Natural language processing, Text mining, Endoscopy reports, 

Recommendation system 

1. Giriş 

Medikal vaka dosyalarının önemli bir kısmını, yanlış teşhis ve tedavi (Malpraktis) kaynaklı 

dosyalar oluşturmaktadır. Bu malpraktis dosyalarının ana sebebi ise, gerekli test/ler’in talep 

edilmemesi, hastanın tıbbi geçmişine ulaşılamaması, hekimin hastayı yeterince detaylı muayene 

etmemesi, mevcut kayıtların yeterince detaylı incelenmemesidir. Hekim, hastanın durumunun doğru 

ve hızlı bir şekilde teşhis edemediğinde, hastanın tedavisi gecikir veya tedavide başarısız olunur ve 

hatta ölüme bile yol açabilir. Hastalığın teşhisinde bu küçük hatalar kaynağı; çeşitli nedenlerle 

hekimlerden kaynaklanabilir (yaşlanma, hastalık, unutkanlık, yorgunluk, uykusuzluk vb.). Bir 

rapora göre, yanlış teşhis vakalarının yüzde 74’ü hekimlerin algısal hatalarından kaynaklanıyor. Son 

25 yıl içinde, ABD’deki yanlış teşhis ve tedaviye ilişkin şikâyetlerin yüzde 28,6’sını teşhisle ilgili 

hatalar oluşturmuştur. Çalışmalar, teşhis hatalarının tüm tıbbi vakaların %10-30'unda meydana 

geldiğini göstermektedir. Ne yazık ki, tüm hekimler aynı deneyime, eğitime, bilgiye sahip değildir 

ve tıbbi bilgi hataları olabilir. Tıp literatürüne göre, 60 ile 70 milyon arasındaki Amerikalı hasta, 

gastrointestinal problemlerden şikayetçidir ve her yıl yaklaşık 250 000 hasta ölmektedir. Ulusal 

Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsüne (NIH/National Institute of Diabetes, Digestive 

& Kidney Diseases) göre, bu koşullar yılda 50 milyona yakın hasta kliniklere başvurmakta ve 21,7 

milyon kişi hastanelere yatış yapmaktadır. Dahası, ABD sağlık sistemi, sindirim hastalıklarını 
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tedavi etmek ve yönetmek için 141,8 milyar dolar civarından fazla bir maliyetindeki faturayı 

ödemektedir [1, 2]. Son zamanlarda endoskopi ve kolonoskopi görüntüleme tekniklerine yönelik 

yanlış teşhis ile ilgili birkaç çalışma yayınlanmıştır ancak yanlış teşhisin nedenleri ile ilgili ayrıntılı 

analizleri eksikti. Bu çalışmada, metin madenciliği yöntemi ile tanı için yapılan üst gastrointestinal 

sistem endoskopi raporlarını analiz eden ve sunan özgün ve özgün bir yazılım geliştirmeyi 

amaçladık. Bu çalışmada; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endoskopi Ünitesine baş vuran 2018 yıldaki 

toplam 148 gönüllünün endoskopi raporlardan veri seti oluşturuldu. Metin madenciliği tekniklerini 

kullanarak asıl amacımız, hastanın endoskopik metin raporunu sisteme girdi olarak vermek ve 

ardından hastanın hasta tipini tespit etmektir. Bu amaçla Python'da doğal dil işleme kütüphanelerini 

bu projede kullandık. Verilerimizdeki metinler Türkçe olduğu için özellikle Zemberek 

kütüphanesini kullanımı tercih edilmiştir. 

2. Araştırma ve Teorik Temeller 

Yapay zekâ (AI), insanlar gibi çalışabilen veya insan davranışlarını, akıllı makineler veya 

bilgisayarlar tarafından taklit ederek geliştiren bir bilgisayar bilimi alanı olarak tanımlanabilir. AI, 

makinelerin belirli durumlar veya koşullar altında kararlar almasına yardımcı olan, insan beyninin 

çalışması taklit edilerek elde edilebilir [3]. AI, karmaşık kontrol ve optimizasyon problemleriyle 

başa çıkmak için umut verici bir yöntem olarak görülmektedir. Birçok alan büyük bir heyecanla 

yapay zekayı tercih etmektedir. AI, genellikle insan zekasının çözülmesi gereken görevleri 

gerçekleştirerek ve insan zekasını verimli ve mutlak bir şekilde simüle ederek, tamamlayarak veya 

artırarak karmaşık bilimsel ve mühendislik iş akışlarına katkıda bulunarak birçok sektörde devrim 

yaratmaktadır. AI, deneyimlerden öğrenerek ve insan gibi karar verme ve muhakeme süreçlerini 

simüle etmek için ortamdaki değişikliklere uyum sağlayarak zekayı makinelere programlamayı 

amaçlamaktadır [3]. 

2.1. Yapay Zekanın Alt Alanları 

2.1.1. Makine Öğrenmesi 

Makine öğrenmesi, bilgisayara verilen görevi veya işi gerçekleştirmek için özel olarak 

programlanmak yerine otomatik olarak veri toplama ve karşılaştıkları sorunların veya vakaların 

deneyimlerinden öğrenme yeteneği sağlayan bir yapay zekâ özelliğidir. Makine öğrenmesi, verileri 

inceleyip tahminlerde bulunabilen algoritmaların geliştirilmesini vurgular. Sağlık sektöründeki ana 

kullanımı, hastalığın teşhisi ve tıbbi görüntülemelerin yorumları gibi alanlarda kullanımını 

oluşturmaktadır [4]. 

2.1.2. Derin Öğrenme 

Makine, istenen çıktıyı bulana kadar girdi verilerini çeşitli yöntemlerle işleyerek ve analiz ederek 

öğrenmesi sürecidir. Makinelerin kendi kendine öğrenmesi olarak da bilinir. Makine, girdi 

verilerinin girdi ham sırasını çıktıya eşlemek için çeşitli rastgele programlar ve algoritmalar ile 

çalıştırır. Nöroevrim gibi çeşitli algoritmalar ve gradyan gibi diğer yaklaşımlar bir nöral topolojiyi 

kapsar. X ve Y'nin ilişkili olduğu varsayılarak, Y çıktısı nihayet bilinmeyen giriş f (x) fonksiyonu 

ile ilişkilendirir. 

2.1.3. Sinir Ağları 

Sinir ağları, yapay zekanın beynidir. İnsan beynindeki sinir bağlantılarının kopyası olan bilgisayar 

sistemleridir. Beynin yapay karşılığına gelen nöronları, algılayıcı olarak bilinir. Bir araya gelen 

çeşitli algılayıcı ağı, makinelerdeki yapay sinir ağlarını oluşturur. 

2.1.4. Bilişsel Hesaplama 

Yapay zekanın bu bileşeninin amacı, insanlar ve makineler arasında karmaşık görev tamamlama ve 

problem çözme için etkileşimi başlatmak ve hızlandırmaktır. Makineler, insanlarla çeşitli görevler 
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üzerinde çalışırken, insan davranışını öğrenir ve anlar, çeşitli farklı koşullardaki duyguları ve 

insanların düşünme sürecini bir bilgisayar modelinde yeniden yaratır. 

2.1.5. Bilgisayarlı Görme 

Bilgisayarlı görme, bilgisayarın gerçek dünyadaki görsel ve görsellerden gelen görsel verileri 

yakalayıp otomatik olarak tanımasını, analiz etmesini ve yorumlamasını kolaylaştırdığı için yapay 

zekanın çok hayati bir parçasını oluşturmaktadır. Şekil 1'de tartışılan tüm AI alt kümelerin oluşumu 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Yapay Zekanın Alt Alanları 

2.1.6. Doğal Dil İşleme 

Yapay zekanın bu özelliği ile bilgisayarlar insan dilini ve konuşmasını yorumlayabilir, 

tanımlayabilir, konumlandırabilir ve işleyebilirler. Doğal dil işleme, insan dillerinin hem sözlü hem 

de yazılı bölümüne odaklanarak, algoritmaları kullanmanın hem aktif hem de pasif modlarının 

kullanımı anlamına gelir. 

2.2. Doğal Dil İşlem ve Aşamaları 

Doğal dil işleme günümüzde yaygın olarak tartışılan ve araştırılan bir konudur. Doğal dil işleme, 

hesaplama ve yapay zekâ alanında büyük bir atılım getirmiştir. Doğal dil işleme için kullanılan 

çeşitli algoritmalar esas olarak tekrarlayan sinir ağına bağlıdır. Doğal dil işleme, bugüne kadar 

mükemmelliğe ulaşmadı ancak yapılan sürekli iyileştirme, alanın kesinlikle mükemmellik çizgisine 

ulaşmasına imkân verebilir [5]. Doğal dil işlemenin gelecekte bu kadar önemli olmasının nedeni, 

bilgi yığınlarını girdi olarak ve ses veya metin biçiminde veya her ikisini birden içeren modeller ve 

süreçler oluşturmamıza ve bunları bilgisayardaki algoritmaya göre değiştirmemize yardımcı 

olmasıdır. Bir bilgisayar bir metni okuyup anlayabilmesi için aşağıdaki adımların izlemesi gerekir. 

2.2.1. Cümle Bölümleme (Sentance Segmentation)  

Bu süreçteki amaç, metni cümlelere ayırmaktır [6]. 

2.2.2. Kelime Şifreleme (Tokenizing)  

Amaç, paragraf veya tüm bir metin belgesini tek tek cümleleri, kelimelere veya terimler gibi daha 

küçük birimlere bölmektir [7]. 

2.2.3. Konuşma Bölümleri (Part of Speech) 

Bu basamaktaki amaç, her bir simgeye bakarak ve konuşmanın bir kısmını tahmin etmeye çalışılır. 

Cümledeki isim, fiil, sıfat vb. öğelerin cümledeki her kelimenin rolünü bilmek, cümlenin ne 

hakkında konuştuğunu anlamaya başlamamıza yardımcı olacaktır. 

2.2.4. Engellenecek kelimeler (Stop Words) 

Engellenecek kelimeler, herhangi bir dildeki, bir cümleye fazla anlam katmayan kelimelerdir. 

Türkçede olan bazı stop wordler aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1: Türkçe Stop Wordler 

 

2.2.5. Metin Köklendirme ve Lemmatizasyon (Stemming ve Lemmitization) 

Stemming ve Lemmatization, daha sonraki işlemler için metin, kelime ve belgeleri hazırlamak için 

kullanılan doğal dil işleme alanında metin normalleştirme (veya bazen kelime normalleştirme 

olarak da adlandırılır) teknikleridir [9]. 

2.3. İlgili Çalışmalar 

Tırtıklı polipoz sendromu (SPS) toplumda oldukça yaygındır, ancak yeterince tanınmamaktadır ve 

kolorektal kanser riskinde artış ile ilişkilidir. Parthasarath ve arkadaşları, kolonoskopi ve patoloji 

verilerini elektronik tıbbi kayıttan (EMR) çıkarmak için doğal dil işleme (NLP) tekniğini 

kullanmıştırlar. Bu çalışmanın amacı, SPS'li hastaları tanımlamak için NLP tabanlı bir SPS aracı 

kullanmanın uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Çalışmada 255.074 hastadan 71'inin SPS için 1 

WHO kriterini karşıladığını belirlemişlerdir. Manuel inceleme, SPS tanısının 66 vakada (% 93) 

doğrulukla tespit edildiğini belirlemişlerdir. NLP, çoğu önceden tanınmayan vakaların % 90'ından 

fazlasında SPS'yi doğru bir şekilde tanımlanmştır. NLP, doğru ve erken SPS tanısı koymak için 

kolonoskopi ve patoloji verilerinin aynı hastada birden fazla prosedürde harmanlanmasına yardımcı 

olabilir [8]. Elektronik hasta tarafından yazılmış metin (ePAT), semptomları ve deneyimlerini 

anlamanın kritik bir bileşenidir. Dreisbach ve arkadaşlarının incelemelerinde, ePAT'de semptom 

çıkarma ve işleme için geçerli olan bir NLP ve metin madenciliğine ilişkin literatür irdelemişleridir. 

ePAT'a Twitter gibi kaynaklardan ve çevrimiçi topluluk forumlarından veya diyabet dahil 

hastalıklara odaklanan hasta portallarından erişilen çalışmalar, kanser ve depresyon semptomlarını, 

NLP ve metin madenciliği ile çok çeşitli çevrimiçi topluluklarda hasta tarafından yazılan semptom 

verilerini çıkarmak ve analiz etmek için kullanılmıştır. Bu çalışmanın bir sonucu olarak, ePAT 

aracılığıyla ifade edilen hastaların ihtiyaçlarını ve semptom bilimi ile olan ilişkisini ortaya 

koymuşlardır. ePAT'in sağlık iletişiminde ve semptomların gerçek zamanlı değerlendirilmesinde 

oynadığı rolü anlamak, NLP ve metin madenciliği yoluyla hasta merkezli bir sağlık sistemi için 

önemli bir kriterdir [9]. Adenom tespit oranı (ADR), aralıklı kolon kanseri oluşumuna bağlı bir 

kalite ölçüsüdür. Klinik uygulamada ADR'yi hesaplamak ve izlemek için verilerin manuel olarak 

çıkarılması emek yoğun bir işlemdir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, Gottumukkala ve 

arkadaşları, ilk tarama kolonoskopisine giren hastalarda adenomları ve sesil tırtıklı adenomları 

(SSA'lar) tanımlamak için doğal bir dil işleme (NLP) yöntemi geliştirdi. NLP'nin doğruluğunu test 

etmek ve NLP kullanarak kolonoskopi kalite ölçütlerini rapor etmek için NLP tarafından üretilen 

sonuçları manuel veri çıkarımıyla karşılaştırdılar. NLP, tarama muayenelerinin % 91,3'ünü doğru 

olarak belirlerken, manuel yöntem %87,8'ini belirlemiştir [10]. 

3. Sonuçlar 

3.1. Veri Seti 

Bu tez çalışması için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kütahya 

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endoskopi Ünitesi 2018 yılı arşiv kayıtlarından 

endoscopy raporlardan veri tabanı oluşturuldu. Toplam Veri sayımız 148 adettir. Toplanan veriler 

hastanın adı, soyadı, hastanın cinsiyeti, yaşı, endoskopik raporu ve son olarak uzmanın teşhisini 
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içermektedir. Bu Çalışma  27.06.2019 Tarihli ve Karar No : 2019/07-7 etik kurul izni Kütahya 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi etik kurulundan izin alınarak yapılmıstr. 

3.2. Kullanılan istatistiksel teknikler 

Verilerimizi analiz etmek için Python programlama dilini (açık kaynak Anaconda) ve Zemberek ve 

NLTK gibi doğal dil işleme kütüphanelerini kullanımını tercih ettik. 

3.3. Deney 

Veriler bize Word ve PDF dosyalar şeklinde sağlandı. İlk adımımız tüm verileri bir Excel 

dosyasında topladık ve ardından UTF*8 (türkçe harfleri oldu için) formatında kaydettik. Hastanın 

adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti gibi ek verileri çıkardık, endoskopik rapor ve tanı bilgiler bizim için 

önemlidir. Bu projede, iki veri veritabanı modeli oluşturduk: 

İlk veritabanı: 148 satırdan (tanı) ve 2 sütundan (hastalık türü) oluşturduk. 

İkinci veritabanı: 148 satır (tanı) ve 50 sütundan (hastalık türü ayrı ayrı ve sıfırlar ve birler 

eklenerek) oluşturduk. 

Veritabanını oluşturduktan sonra, ön işleme adımlarını (Bölüm 2.2'de açıklanan adımlara göre) 

verilere uyguladık. Bu çalışmada önemli bir nokta, Türkçe Stop Wordleri kaldırmak için stop-words 

kütüphanesini kullandık. Bu kütüphane tüm stop wordleri içermediği için kendimiz bir metin 

dosyası oluşturduk ve tüm stop wordleri içine koyduk ve daha sonra bu dosyayı Open fonksiyonla 

kodlamada kullandık ve ayrıca Türk dilinin köklerinin izini takip etmek için Zemberek 

kütüphanesinin içindeki Zeyrek kütüphaneyi de kullandık. Ön işleme adımlarını gerçekleştirdikten 

sonra, iki Gaussian Naive Bayes (ilk veri Tabani için) ve Multi Nominal Naive Bayes (ikinci veri 

tabani için) algoritmaları ile modelleme için Train Test Split kütüphanesini kullandık. 

3.4. Ulaşılan Bulgular ve Sonuçlar 

Açıklanan algoritmaları ve yöntemleri uyguladıktan sonra, "Multi Nominal Naive Bayes" 

algoritmanın "Gaussian Naive Bayes" den daha iyi bir sonuçlar ortaya koyduğunu gördük. Bu 

algoritmaları kullanmak için veri setimizin % 10'unu teste ve % 90'ını eğitime için ayırdık. Sonuçlar 

Tablo 2'de gösterilmiştir. Ayrıca, daha iyi anlaşılır olması için sonuçlar grafik olarak (Şekil 2) 

gösterilmiştir. 

Tablo 2: Elde Edilen Sonuçlar 
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Şekil 2: Multi Nominal Naive Bayes ve Gaussian Naive Bayes algoritmadan elde edilen sonuçlar 
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Abstract 

Automatic generation control (AGC) is the process of keeping the increases or decreases frequency 

at its nominal value and the tie-line transfer power within the determined values due to the changes 

in consumer demands in the system. In this study, AGC is performed in a two-area power system 

using fuzzy logic method. In this context, firstly, the two-area power system was modeled in 

MATLAB/SIMULINK software. Then, it is intended to be zero the frequency and the tie-line power 

change by using the classical PID controller and fuzzy PI controller whose gain parameters are 

determined by fuzzy logic method, as the controller. Changes in the frequency and tie-line power of 

the system against load changes applied to the system were obtained for both controllers. From the 

results obtained, it can be seen that the fuzzy logic controller has better performance in AGC than 

classical PID controller in terms of the overshoot value of the system and the tie-line power change. 

Keywords: Automatic Generation Control (AGC), Area Control Error (ACE), Fuzzy Logic, Two-

Area Power System 

1. Giriş 

Otomatik üretim kontrolü (OÜK), kaliteli ve güvenilir elektrik enerjisi sağlanması noktasında güç 

sistemlerinin çalışması ve kontrolünde çok önemli bir konu olmakla beraber çok alanlı güç 

sistemlerinin karmaşık yapısının incelenmesinde büyük rol oynamaktadır. Birbirine bağlı 

enterkonnekte güç sistemlerinin gelişmesiyle birlikte güç sistemi tasarımı ve işletiminde OÜK 

işlemine duyulan ihtiyaç artmıştır. Güvenilirliği arttırmak ve kullanıcıların artan yük talebini yeterli 

bir şekilde karşılamak amacıyla güç sistemleri enterkonnekte olarak birbirine bağlanırlar. Birbirine 

bağlı bir güç sistemindeki her alan, ihtiyaç duyulan bölgelere bağlantı hatları üzerinden güç 

sağlayarak acil durumlarda birbirini destekler. Çok alanlı güç sistemlerinde yük talepleri sürekli ve 

rastgele olarak değişmektedir. Güç sisteminde böyle bir değişim meydana geldiğinde, bağlantı hattı 

güç değişimi ve bölgenin frekansı da değişir. Birbirine bağlı güç sistemleri yeterli ve tutarlı elektrik 

gücüyle sabit frekansta çalışmayı gerektirdiğinden, sistem frekansındaki farklılıkları ortadan 

kaldırmak ve alanlar arasındaki güç aktarımını sürdürmek için otomatik üretim denetleyici tasarımı 

gereklidir. 

OÜK işleminin temel amacı, her bir alanın frekansını nominal değerinde tutmak ve bağlantı hattı 

güç akışlarının jeneratörlerin gerçek çıkış güçlerinin değişen yük taleplerine uyum sağlaması 

amacıyla değiştirilerek belirlenen sınır değerleri içinde tutulmasını sağlamaktır. Üretim ve talep 
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arasındaki herhangi bir uyumsuzluk, sistem frekansının nominal değerinden sapmasına neden olur. 

Bu yüksek frekans sapması sistemin bozulmasına neden olabilir. OÜK, bir yük frekans kontrol 

(YFK) döngüsü ve bir otomatik voltaj regülatör döngüsü içermektedir. Birbirine bağlı güç 

sistemleri, bir otomatik üretim kontrolü aracılığıyla güç akışlarını ve frekansı düzenlemektedir. 

OÜK, alan kontrol hatasını (AKH) sıfıra getirerek eşdeğer yük değişimi için jeneratör çıkış gücünü 

değiştirir. AKH, bir kontrol alanında, toplam üretimin ne zaman yükseltilip azaltılacağını belirleyen 

bir sinyaldir. Bir ara bağlantıda, AKH'nın büyüklüğünü yeterince sıfıra yakın yapmak amacıyla 

çeşitli kriterler kullanarak OÜK gerçekleştiren birçok kontrol alanı bulunmaktadır. Tüm bağlantı 

boyunca frekans değerini yeterince sıfıra yakın tutabilmek için, kontrol alanlarının eylemlerinin 

koordinasyonu gereklidir. Bu nedenle, otomatik üretim kontrolünün gerçekleştirilmesi önem arz 

etmektedir. 

OÜK işleminin önemine binaen, konu hakkında literatür çalışması yapıldığında, bulanık mantık [1-

9], yerçekimi arama algoritması (YAA) [10-12], yapay sinir ağları (YSA) [13-15], optikten 

esinlenen optimizasyon [16], genetik algoritma (GA) [17], PID kontrolör [18] gibi yöntemlerin 

kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, bulanık mantık yöntemi ve klasik PID kontrolör yöntemi 

ile OÜK işlemi gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan, sistem 

frekansının aşma değerinin bulanık mantık kontrolörde klasik PID kontrolöre göre daha az olduğu, 

bağlantı hattı güç değişiminin sıfıra ulaşma sürelerinin ise her iki kontrolör için hemen hemen aynı 

olduğu görülmüştür. 

2. İki Alanlı Güç Sisteminde Otomatik Üretim Kontrolü (OÜK) 

İki alanlı güç sisteminin OÜK blok diyagramı Şekil l'de gösterilmiştir. Sistemin parametreleri ise 

Tablo 1’de verilmiştir. Burada; R regülasyon parametresini, B ise frekans sapması parametresini 

gösterir. 𝑇ℎ, 𝑇𝑡 ve 𝑇𝑝 sırasıyla regülatörün, türbinin ve sistem yükünün zaman sabitelerini temsil 

etmektedir. 𝐾ℎ, 𝐾𝑡 ve 𝐾𝑝 ise sırasıyla regülatörün, türbinin ve sistem yükünün kazançlarını ifade 

etmektedir. ∆𝑓1 ve ∆𝑓2, 1. ve 2. alanlar için frekans değişimlerini göstermektedir. 

 

Şekil 1. İki alanlı güç sisteminin OÜK blok diyagramı  
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Tablo 1. Sistem parametreleri 

Parametre Değer 

𝑇ℎ1,2 0.08 sn 

𝑇𝑡1,2 0.3 sn 

𝑇𝑝1,2 20 sn 

𝐾𝑝1,2 120 Hz/puMW 

𝑇12 0.545 pu 

𝑅1,2 2.4 Hz/puMW 

𝐵1,2 0.425 MW/Hz 

2.1. İki Alanlı Güç Sistemi 

Herhangi bir enterkonnekte güç sistemi çoklu kontrol alanlarından meydana gelmektedir. Bir güç 

sistemindeki tüm jeneratörlerin uyumlu bir grup olarak hareket edeceği varsayılmaktadır. Bu, her 

alanın eşdeğer bir regülatör, türbin ve jeneratör sistemi ile temsil edilebileceği anlamına 

gelmektedir. İki alanlı güç sistemi Şekil 2'de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. İki alanlı güç sistemi  

Çok alanlı bir güç sisteminde, sistemin frekansı nominal değerinde ve bağlantı hattı gücü kabul 

edilebilir değerler içerisinde tutulmalıdır. Ayrıca, her bir alan kendi yük ihtiyacını 

karşılayabilmelidir. Bu genellikle sistem frekansı değişimine bir bağlantı hattı güç değişimi 

eklenerek başarılabilir. Bu süreç, bağlantı hattı sapması kontrolü olarak adlandırılır. İki alanlı bir 

güç sisteminde 1. alanda meydana gelen ∆𝑃𝐿’lik bir yük değişimi olduğunda frekansta meydana 

gelecek değişim Denklem (1)’de, bağlantı hattında meydana gelecek değişim ise Denklem (2)’de 

verilmiştir. 

∆𝑤 =
−∆𝑃𝐿

1

𝑅1
+
1

𝑅2
+𝐷1+𝐷2

                                                          (1) 

∆𝑃12 =
−∆𝑃𝐿1(

1

𝑅2
+𝐷2)

1

𝑅1
+
1

𝑅2
+𝐷1+𝐷2

                                                   (2) 

Frekans değişimi ile bağlantı hattı güç değişiminin bir kombinasyonu olan ve alan kontrol hatası 

(AKH) olarak adlandırılan hata sinyali, 1. alan ve 2. alan için sırasıyla Denklem (3) ve Denklem (4) 

ile ifade edilir. 

𝐴𝐾𝐻1 = ∆𝑃12 + 𝐵1∆𝑓1          “                                        (3) 

𝐴𝐾𝐻2 = ∆𝑃21 + 𝐵2∆𝑓2                                                            (4) 

Burada; 𝐵1 ve 𝐵2, puMW/Hz cinsinden frekans sapması sabitidir. Başka bir ifadeyle, frekanstaki 

değişimin güç birimindeki ifadesidir ve Denklem (5)-(6) ile ifade edilmektedir. 

𝐵1 =
1

𝑅1
+ 𝐷1                                                   (5) 

𝐵2 =
1

𝑅2
+ 𝐷2                                                             (6) 

Normal çalışma durumunda ve kayıplar ihmal edildiğinde, bağlantı hattı boyunca transfer edilen 

güç Denklem (7)’de verilmiştir. 
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𝑃12 =
|𝑉1||𝑉2|

𝑋12
∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛿1 − 𝛿2)                                        (7) 

𝑇12 =
|𝑉1||𝑉2|

𝑋12
∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛿1 − 𝛿2)                                       (8) 

𝑃ℎ𝑎𝑡12 = 𝑇12(∆𝛿1 − ∆𝛿2)                                    (9) 

∆𝛿 = 2𝜋 ∫∆𝑓. 𝑑𝑡                                    (10) 

𝑃ℎ𝑎𝑡12 = 2𝜋𝑇12(∫∆𝑓1. 𝑑𝑡 − ∫∆𝑓2. 𝑑𝑡)                              (11) 

Gerekli işlemler yapıldığında bağlantı hattı güç değişimi Denklem (12) ile ifade edilir. 

∆𝑃ℎ𝑎𝑡12(𝑠) =
2𝜋

𝑠
𝑇12[∆𝑓1 − ∆𝑓2]                                         (12) 

Burada;  

𝑉1 ve 𝑉2 sırasıyla 1. alan ve 2. alan için hat sonu gerilimini, 𝑋12 1. ve 2. alan arasındaki iletim 

hattının eşdeğer reaktansını, 𝛿1 ve 𝛿2 sırasıyla 1. alan ve 2. alan için hat sonu gerilimi faz açısını, 

𝑇12 hattın senkronize edici moment katsayısını temsil etmektedir. 

2.2. Bulanık Mantık Kontrolör 

Bulanık mantık kontrolör yönteminde, Şekil 3’te gösterildiği gibi giriş olarak, alan kontrol hatası 

(AKH) olarak adlandırılan hata ve bu hatanın değişimi, çıkış olarak ise kontrolör kazancı kullanılır. 

Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6’da sırasıyla hatanın, hatanın değişiminin ve çıkışın üyelik fonksiyonları 

verilmiştir. 

 

 Şekil 3. Bulanık mantık kontrolör yapısı 

 

Şekil 4. AKH’nın üyelik fonksiyonu 
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Şekil 5. AKH’nın değişiminin üyelik fonksiyonu 

 

Şekil 6. Çıkışın üyelik fonksiyonu 

Girişlere göre çıkışın elde edilmesinde kullanılacak kural tablosu Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Kural tablosu 

de e NB NO NK S PK PO PB 

NB NB NB NBO NO NOK NK S 

NO NB NBO NO NOK NK S PK 

NK NBO NO NOK NK S PK POK 

S NO NOK NK S PK POK PO 

PK NOK NK S PK POK PO PBO 

PO NK S PK POK PO PBO PB 

PB S PK POK PO PBO PB PB 

 

NB: Negatif Büyük, NBO: Negatif Büyük Orta, NOK: Negatif Orta Küçük, NO: Negatif Orta, NK: Negatif Küçük, S: 

Sıfır, PK: Pozitif Küçük, PO: Pozitif Orta, POK: Pozitif Orta Küçük, PBO: Pozitif Büyük Orta, PB: Pozitif Büyük 

3. Bulgular 

Bu çalışmada, birbirine bağlı iki alanlı bir güç sisteminde OÜK işlemi gerçekleştirilmiştir. OÜK 

işlemi için iki tip kontrol yöntemi sunulmuştur. Bunlar; bulanık PI ve klasik PID kontrolörleridir. 

Bu kontrolörlerin performansları arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Sonuçların analizi için 

MATLAB/SIMULINK yazılımı kullanılmıştır. Her bir kontrolör için, sistem frekansı ve bağlantı 

hattı gücü değişimlerinin grafikleri elde edilmiştir. 

3.1. Klasik PID Kontrolör ile Otomatik Üretim Kontrolü (OÜK) 

İki alanlı güç sisteminin MATLAB/SIMULINK ortamında klasik PID kontrolör kullanılarak 

gerçekleştirilen simülasyon modeli Şekil 7’de verilmiştir.  
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Şekil 7. Klasik PID kullanılarak iki alanlı güç sisteminin OÜK simülasyon modeli 

Şekil 8’de PID kontrolör kullanılarak gerçekleştirilen OÜK için frekans değişimi verilmiştir. 

Sisteme t=3 sn anında 0.01 pu’lik, t=15 sn anında ise -0.01 pu’lik yük değişimi uygulanmıştır. 

Şekilden görüleceği üzere, 0.01 pu’lik yük değişimi için, 1. alanın frekans değişimi -0.016 pu 

civarında iken -0.01 pu’lik yük değişimi için ise 0.011 pu seviyesindedir. Ek olarak, 0,01 pu’lik yük 

değişimi için, 2. alanın frekans değişiminin -0.011 pu civarında, -0.01 pu’lik yük değişimi için ise 

0.016 pu seviyesinde olduğu da görülmektedir. Ayrıca, 1. alan için sistem frekansının değişiminin 

her iki yük değişimi için de 8 sn içinde, 2. alan için ise yaklaşık 10 sn içinde bastırıldığı 

görülmektedir. 

 

Şekil 8. PID kontrolör için frekans değişimi 

PID kontrolör için bağlantı hattı güç değişimi ise Şekil 9’da gösterilmiştir. Şekilden, bağlantı hattı 

güç değişiminin her iki yük değişimi için de yaklaşık 10 sn içinde sıfıra getirildiği görülmektedir. 
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Şekil 9. PID kontrolör için bağlantı hattı güç değişimi 

3.2. Bulanık PI Kontrolör ile Otomatik Üretim Kontrolü (OÜK) 

İki alanlı güç sisteminin MATLAB/SIMULINK ortamında bulanık PI kontrolör kullanılarak 

gerçekleştirilen simülasyon modeli Şekil 10’da verilmiştir.  

 

Şekil 10. Bulanık PI kullanılarak iki alanlı güç sisteminin OÜK simülasyon modeli 

Şekil 11’de bulanık PI kontrolör kullanılarak gerçekleştirilen OÜK için frekans değişimi verilmiştir. 

Sisteme t=5 sn anında 0.01 pu’lik, t=28 sn anında ise -0.01 pu’lik yük değişimi uygulanmıştır. 

Şekilden görüleceği üzere, 0.01 pu’lik yük değişimi için, 1. alanın frekans değişimi -0.007 pu 

civarında iken -0.01 pu’lik yük değişimi için ise 0.003 pu seviyesindedir. Ek olarak, 0,01 pu’lik yük 

değişimi için, 2. alanın frekans değişiminin -0.003 pu civarında, -0.01 pu’lik yük değişimi için ise 
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0.007 pu seviyesinde olduğu da görülmektedir. Ayrıca, 1. alan için sistem frekansının değişiminin 

her iki yük değişimi için de 8 sn içinde, 2. alan için ise yaklaşık 10 sn içinde bastırıldığı 

görülmektedir. 

 

Şekil 11. Bulanık PI kontrolör için frekans değişimi 

Bulanık PI kontrolör için bağlantı hattı güç değişimi ise Şekil 12’de gösterilmiştir. Şekilden, 

bağlantı hattı güç değişiminin her iki yük değişimi için de yaklaşık 12 sn içinde sıfıra getirildiği 

görülmektedir. 

 

Şekil 12. Bulanık PI kontrolör için bağlantı hattı güç değişimi 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, iki alanlı bir güç sisteminde OÜK işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, kazancı 

bulanık mantıkla belirlenmiş bulanık PI ve klasik PID kontrolör yöntemleri kullanılmış ve sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. Yapılan simülasyon sonuçlarından, bulanık PI kontrolördeki frekans değişiminin 

aşma değerinin klasik PID kontrolöre göre yaklaşık %50 oranında daha az olduğu görülürken, 

frekans değişiminin oturma zamanı her iki kontrolör için de ortalama 9-10 sn olarak bulunmuştur. 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

456 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

Ek olarak, bulanık PI kontrolördeki bağlantı hattı güç değişiminin aşma değerinin klasik PID 

kontrolöre göre 4 kat daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Ayrıca, yapılan çalışmada bulanık PI 

kontrolör ile gerçekleştirilen OÜK sonucu elde edilen verilerin, sistem frekansının değişiminin 

aşma değeri, frekansın değişiminin oturma zamanı ve bağlantı hattı güç değişiminin aşma değeri 

bakımından benzer çalışmalarda [1,3,8,14] elde edilen sonuçlardan daha iyi olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Bulanık mantık kontrol yönteminin, daha az aşma ve daha az salınım ile daha iyi yanıtlar verdiği 

gösterilmiştir. Ek olarak, bulanık mantık kontrolörün simülasyon sonuçları, sisteme ani bir yük 

değişimi uygulandığında klasik PID kontrolöre göre daha iyi bir kontrol performansı 

göstermektedir. Bu nedenle, bulanık mantık kontrolörün, iki bölgeli güç sisteminde daha kaliteli ve 

güvenilir bir elektrik enerji sağlanması noktasında yeterli olduğu söylenebilir. 
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Abstract 

Technology as an object of design are objects that emerge from culture and technique and shape 

society and human life. Depending on the dynamism of technology and technology, important 

transformations have started to occur in social life. In order to understand these changes, it is very 

important to understand the references of the industrial outputs of technology in the context of 

society and culture. For this reason, the connection between technology-culture and society is 

included in the production-consumption cycle in terms of aesthetics and design. The aim of the 

study is to reveal the effects of the objects as production engineering and consumption culture on 

the perceptual dimension and society and culture in terms of design. Efforts have been made to 

determine mutual exchange strategies of these effects. In this study, the meaning dimension of 

design objects in our daily lives is discussed by trying to draw attention to the changing meanings, 

socio-cultural roles, consumption-based perception and changing social consumption perception 

undertaken by design objects. 

Keywords: Technology, Culture, Society, Production and Consumption Industry, Perception of 

Design 

1. Giriş 

Yunancada sanat ve bilmek sözcüklerinin birleşiminden oluşan teknoloji kavramı, insanlığın en eski 

devirlerden itibaren hayatını devam ettirebilmek amacıyla doğaya ve toplumun ürünlerine kattığı 

her türlü “maddi yaratı” olarak ifade edilmiştir (Beşli, 2007: 1). Bu yaratıma yön veren etkenlerin 

her toplum için değişen özellikler arz etmesinden ötürü teknoloji, ilk devirlerden itibaren toplumlar 

arası farklılıkları belirtmede önemli bir rol oynarken kültürleşme arasında da bir köprü olmuştur. 

Toplumsal bir ürün olması nedeniyle teknoloji genelde hem “toplumsal niteliklere” yön veren ve bu 

nitelikler tarafından da şekillendirilen hem de günlük yaşantıda çeşitli bireysel uğraşları belirleyen 

ve yöneten bir özelliğe sahiptir. Teknolojinin bu toplumsal ve kültürel dinamiği endüstri üretiminin 

ön safhasını oluşturan, imgenin çizgiye aktarımındaki tasarım süreçlerini kapsamaktadır. 

Kültür toplumun sosyal ve psikolojik değerlerini yansıtan fiziksel varlıkların oluşturduğu dil, inanç, 

düşünce, estetik, sanat ve sanat ürünleri, toplumsal düzen, ortak geçmiş, doğal çevre gibi, 

toplumların ortak değerlerinin tümü olarak tanımlanabilir. Bu değerler sosyal, psikolojik ve fiziksel 

nitelikte olabilmektedir. Bu tanımdan referans ile teknoloji de bir kültür unsuru olarak gündeme 

gelmektedir.  

Kültür ve toplum sosyoloji biliminde sık kullanılan kavramlardır. Kültür yaşam içerisinde sanat, 

edebiyat ve entelektüel yaşama gönderme yaparken sosyolojide yaşam biçimi olan bir dinamiktir. 

Karşılıklı ilişkiler sistemi olan toplum insanın devralınan değil, öğrenilen zevkleriyle 

ilgilenmektedir. Bu sistemde bir toplumun kültürü hem maddi olmayan hem de maddi olan 

yönlerden oluşur. Teknoloji maddi içeriği temsil eden bir alımlama kültürü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Geçmişte ihtiyaçlar dâhilinde üretilen teknoloji artık endüstrisi kavramı ile insan 
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davranışının sürekli olarak toplumsal etkilemişimler yoluyla biçimlendiği hayat boyu süren bir 

toplumsallaşma sürecinin eylemlerini ve kimliklerini yönetebilmektedir. 

Kültürel farklılıklar ve coğrafi konum teknoloji ile birlikte bir süreç olarak kültürleşmenin 

ivmelenmesini sağlamıştır. Geçmişte toplumsal ihtiyaçların bir sonu olarak ortaya çıkan icatlar ve 

teknoloji, günümüzde kültürleşme paradigmasının araç gereci olarak kullanılabilmektedir. Bu hızlı 

dönüşüm objektivasyonların hızlı bir şekilde günümüze entegre olmasını da sağlamaktadır. 

Teknoloji üretiminin ve endüstrisinin temelinde çok farklı ve kompleks dinamikler yer almaktadır.  

Bu dinamikler kendi içerisinde değişkenlik göstermektedir. Değişimler dönemlere göre farklılaşmış, 

aksiyonları belirleme noktasında ise önemleri artmış ya da azalmıştır. 

Etkileşim dinamiklerinin belirlenmesinden önemli rol oynayan toplumsal yapı ve kültürün, 

teknoloji üretimi sürecinde artık eski öneminin kalmadığı rolünün değiştiği görülmektedir. Üretim 

sürecini temeli olan ihtiyaç duygusu yerini tasarım-üretim ve tüketim sürecine bırakmıştır. Bu 

düzenli eskitme süreci teknoloji kullanımı noktasında kültürün, ihtiyacın ve toplumsal yapının bir 

belirleyiciliğinin kalmadığı anlamına da gelmemektedir.  Teknoloji, kültür ve temel toplumsal yapı 

üretim ve tüketimin arz sürecinde endüstrinin tasarımsal boyutlarını konu edinebilmektedir.  

Teknoloji üretim endüstrisinde toplumlar farklı alanlarda farklı ihtiyaçlar dâhilinde ortaya çıkan 

sorunlara çözüm getirmek amacıyla çeşitli teknikler ve teknolojiler geliştirmişlerdir. Bu kullanım 

nesneleri ergonomik ve ekonomik özellikte tasarlanmıştır. Başka bir değişle; Geçmiş büyük ölçüde 

aletlerin ve makinelerinin gelişme evrelerinin tarihidir. Teknoloji burada, var olan insan 

etkinliklerini kolaylaştırmak ya da insanların düşünü kurduğu biyolojik varlıklarının ise izin 

vermediği (uçmak, su altında yüzmek, çok küçük nesnelere bakabilmek) etkinlikleri mümkün hale 

getirmek üzere tasarımlanmış ve üretilmiş maddi aygıtlara eş tutulmaktadır (Tiles ve Oberdiek, 

2010: 5). Fakat günümüzde tüketim nesnesi olan üretim mekanizması, çarkın dinamik yoğunlukta 

ivmelenmesi referans almıştır. Teknoloji toplumsal ve bireysel yaşantımızı önemli ölçüde 

değiştirirken aynı zamanda değişen bu toplum ve kültür de teknoloji kavramını ve üretim 

mekanizmalarını önemli ölçüde değiştirmektedir. Her yeni teknolojinin çevremize ve yaşam 

alanlarımıza girmesi ile birlikte önemli davranış ve tutum değişikliklerinin gündeme gelmesi son 

derece normaldir (Naisbitt, 2004: 15).  

Etkilenmenin yansımaları sonucu genel anlamda toplumda meydana gelen ve gelebilecek 

dönüşümler söz konusudur. Dönüşüme genel olarak bakıldığında bir üretim (ideoloji), edinme 

(arzu) ve etkilenme (his) kavramlarının sisteme dâhil olduğu tasarım mühendisliğinden (teknoloji, 

toplum, kültür vb.) söz edilebilmektedir.  

1.1. Teknoloji ve Toplum 

Teknoloji semantik olarak incelendiğinde etimolojisinin sanat ve bilmek olduğundan bahsetmiştik. 

Peki, burada sanat sözcüğü güzeli içerisinde barındırıyor mu? Yaratıcılığın ve hayal gücünün 

ifadesi olarak sanat ilk toplumlarda buluşların öncülüğünde değerlendirilirken, teknoloji endüstrisi 

artık hayal gücünün, imgenin, sanat ve bilmenin dışında bir yol seyretmektedir.  Endüstrinin izlediği 

bu yol toplum ihtiyacının dışında estetik algısının altında yatan istekli haz duygusuna hitap 

etmektedir. 

Araştırmalar sonucunda anlaşılması güç olan nedenlerle insanların teknolojiyi geliştirmeye 

başladığı görülmüştür. Böylece yaratılan süreç içerisinde insan hayatı, iyi hayat veya toplumsal 

olarak bilinen bir şey ortaya çıkarmıştır. Süreç refaha ulaşmak için verilen mücadelede, kesinlikle 

ihtiyaç kavramını açığa vurmaktadır. Ancak bu ihtiyaçlar, sürekli değişmektedir. Zamansal 

yolculukta doğanın yasalaştırdığı evrensel ihtiyaçların değil, kendimize ait olarak algıladığımız 

ihtiyaçları karşılamak amacıyla teknolojiyi geliştirmekte olduğumuz gözlemlenebilir. Fransız 

düşünür 'Gaston bachelerd'a' göre, fazla olanın ele geçirilmesi gerekli olanın kazanılmasına kıyasla, 

insanlar üzerinde daha güçlü bir ruhsal uyarıma sahiptirler. Çünkü insanlar ihtiyacın değil, arzunun 

yaratımlarıdırlar (Ülgen, 2011: 37). 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (BILMES EN 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

460 ISBN: 978-605-74786-2-7 www.bilmescongress.com 

Teknolojik üretim nesneleri kuşkusuz ki toplum ile ilişki ve etkileşim durumundadır. Bu ilişki ve 

etkileşimin yoğunluğunu tayin eden çok sayıda faktör söz konusudur. Toplumsal arzular, 

toplumlararası ilişkiler, kültür, ideoloji vb. pek çok unsur sayılabilir. Toplum ve teknoloji son 

yıllardaki gelişmelere paralel olarak değişmiş ve karşılıklı etkilenmişlerdir. Üretim ihtiyaçları 

evrensel birçok ihtiyaçları karşılıyor olsa da belli bir kültürel bağlamda ve değerler sistemi içinde 

önem kazanır ya da kaybeder (Basalla, 2004:15). Bu bağlamda teknoloji üretiminin temelinde 

toplumsallığın olduğunu söyleyebiliriz. 

1.2. Teknoloji ve Kültür 

Teknik-teknoloji ve kültür birbirlerinden ayrı olarak varlıklarını süremezler. Teknoloji salt olarak 

bir anlam teşkil etmez. Ancak bir kültür içinde var olduğu zaman anlamlılık kazanır. Teknolojik 

gelişmeler çoğunlukla toplumsal gelişim ile doğru orantılı olarak ilerler. Sosyolojik olarak konuya 

bakıldığında, teknolojinin kültür ile olan bağının dikkatle vurgulanması kaçınılmaz olmaktadır. 

Kültür, pek çok toplumsal bağdan etkilenen, toplumsal ürün ve yapılarını tayin eden ve bu yapıdan 

ortaya çıkan çok geniş kapsamlı bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Burada tek yönlü bir 

belirleyicilik değil, çok yönlü bir etkileşim mekanizmasından söz edilebilir. 

Kültürün teknoloji gelişmeler üzerinde ya da teknolojinin bireysel yönetimi noktasında etkisinin ne 

kadar önemli olduğunu paradigmalarla desteklemek mümkündür.  Emsal gayelere yönelik 

kullanılan aletlerin toplumdan topluma büyük başkalıklar göstermesi bunun bir kanıtı olabilir 

(Childe, 1983:19).  

Çin kültürü ve teknolojisi örnek olarak verilebilir. Francis Bacon tarafından Rönesans’ın en önemli 

itici güçleri olarak ifade edilen matbaa, barut ve pusula çin toplumunun buluşlarıdır. Ancak bu 

icatların Avrupa’da yaratığı etkiler Çin’de ortaya çıkmamıştır. Çünkü icadın değerini kendisi değil, 

sosyokültürel yapısı belirlemektedir (İnam, 1999: 77).  Teknik nesneler doğada yer kaplasalar da, 

kültür içinde, kültüre göre ve kültür açısından anlamca varlıklarını kazanırlar. Her teknoloji veya 

teknik nesne: belli bir kültür ortamının nesnesidir; bu ortamda vardır; varlığını bu ortamda, bu 

ortamla birlikte sürdürür. Teknik nesnelerin her türlü değer ve anlamı, içinde yer aldığı kültürdedir, 

bu kültürle ölçülür (Uygur, 2002: 45).  

Kültürün önemli unsurlarından biri de ideolojilerdir. İdeolojiler, toplumsal, siyasi ve bireysel 

yargıları içermektedir. Bu nedenle geliştirilen teknolojilerin yapısı ve işlevi üzerinde ideolojilerin 

önemli bir etkisi vardır. Bu etki göz önünde bulundurulduğunda, teknolojileri üretiminin üretildiği 

toplumun damgasını taşıdığı fark edilebilir. Toplum değişen teknolojiye göre ideolojisini yeniden 

yapılandırma ve aynı paralellikte teknolojinin de yeniden şekillenmesini sağlamaktadır. Teknoloji 

ve kültür sürekli bir etkileşim ve ikilem söz konusudur.  

Kültürel ve toplumsal etkileşimler sonucu teknoloji ve teknolojinin etkilemesi sonucu kültür ve 

toplumsal değişmeler ve değiştirmeler endüstri dinamiğinin istenilen bir sonucu olarak görülebilir. 

Endüstriyel üretim tabanında tasarım-üretim ve tüketim süreçleri, toplumsal iletişim sürecinde ve 

yaşam pratiklerinde etkili olan kültürel tasvirleme, beğeni ve algılama modelleriyle bağlantılıdırlar. 

Kültür ister herhangi bir özgül tarihsel toplumun yayılmacı yaklaşımına göre tanımlansın; ister 

metinci (indirgemeci) yaklaşıma göre ele alınsın, nesnelerin/ürünlerin yapısal, estetik ve tasarımsal 

özelliklerinin, kültürel pratik ve anlamlandırma biçimleriyle somut bir şekilde ilintili olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir (Robertson, 1999: 83). 

1.3. Üretim Endüstrisi ve Estetik Yargı 

Estetik yargı, bir nesneyi hiçbir çıkar olmaksızın beğenme ya da beğenmeme yoluyla yargılama 

yetisidir (Bagozzi, Tybout and Arbor, 1993; Berlyne 1974). Leder, Belke, Oeberst & Augustin 

tarafından  (2004) yargılama sürecinin aşamaları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1: Estetik Yargılama Süreci (Leder, Belke, Oeberst & Augustin, 2004:494) 

Güzel olarak nitelendirilen nesnenin fiziksel özelliklerini saptamak üzere yapılan çalışmaların 

çoğunda nesne temelli yaklaşımdan hareket edilmiştir. Ergün (2010) güzel olarak nitelendirilen 

nesnenin özelliklerini dışsal ve içsel olarak ikiye ayırmıştır. İçsel niteliklerin başında nesnenin 

anlatım gücünün yüksek olmasının geldiğini ve bir nesnenin güzel olmasının, onun temsil ettiği 

ideyi yansıttığı oranda arttığını ifade etmiştir. Nesnenin biçimsel özelliklerinin ise; orantı, uyum ve 

simetri kavramına referans ile sorgulanması gerektiğini belirtmiştir.  

Berlyne (1974) estetik yargının nesnenin algısal özelliklerine bağlı bir reaksiyon olduğunu ve bu 

reaksiyonun nesnenin fiziksel niteliklerine (elemanların bir araya geliş kalitesine) dayandığını 

belirtmiştir. L. Wittgenstein (1958) gibi pek çok kuramcı estetik yargıların temellindeki 

duygusallığı kaldırarak, onun yerine bilgiyi koyarak estetik yargının oluşumunu nesnelerin 

nitelikleri ile sınırlı tutmuştur. Geçmişten günümüze kadar yapılan pek çok çalışmada da nesnede 

var olan orantının ve dengenin (Birkhoff, 1933; Arnheim, 1974; Gombrich, 1995; Höge, 1995; 

Locher, 2003) estetik yargıyı pozitif yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Birçok çalışma da 

nesnenin simetrik ya da asimetrik olmasının (Berlyne, 1971; Jacobsen and Höfel, 2002), kompleks 

veya basit olmasının (Moshagena ve Thielschc, 2013) aynılık ya da farklı olmasının (Berlyne, 1970, 

1971, Hekkert ve van Wieringen, 1990; Hekkert ve diğerleri, 2003, Solso, 2003) estetik yargıyı 

etkilediği bulgulamıştır. 

Bireylerin estetik olarak güzele ve ahlak olarak iyiye yönelmeleri mantıklı karşılanmaktadır. 

Güzelde ki görecelilik ve değişkenlik durumu, beğenilerin ve estetik yargıların tartışılamayacı 

savını doğrulamaktadır. Güzelin sübjektif nitelikleri bu yargıyı temsil etmektedir. Estetik yargılar 

subjektiftir. Renkler, şekiller, sesler kişiler tarafından farklı değerlendirilmiştir, hoşa gitme ve güzel 

bulma olayları mantıksal yargılar gibi değerlendirilemez. Çünkü bu yargıların subjektif olduğu 

baştan kabul edilir (Ergün, 2019: 8). 

Neredeyse sanayi devriminden günümüze kadar gelen toplumsal süreç içerisinde üretim-tüketim ve 

yeniden üretim (düzenli eskitme) bandı göz önüne alındığında endüstri ürünlerinin imgeden gerçeğe 

sürecinde bir sanat ürünü gibi tasarlandığı gözlemlenebilir. Sanat kelimesini ifade edecek olursak, 

gerçeği güzel tasarımlarla yansıtan özel bir toplumsal bilinç ve insan hareketi biçimi (Ozankaya, 

1975: 82) veya insanla nesnel gerçeklik arasındaki estetiksel ilişki” (Hançerlioğlu, 1993: 340) 

olarak tanımlanmaktadır. Üretim endüstrisinde toplumsal bilinç, estetik ilişki, güzel ve tasarım 

kavramları daha sıklıkla kullanılan teknik ve imgesel kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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İçerisinde genelde toplum ve özelde birey olan her üretim mekanizması endüstri-tasarım ve 

mühendislik arasındaki diyalektik ideolojiyi kullanmaktadır. 

Teknolojinin ilk sunduğu örnekler ile zorunluluk olarak ortaya çıkan icatlara kıyasla, günümüz 

teknoloji yelpazesinde ürünlerin sadece bireysel doyuma ulaştıracak statü kültürü haline geldiği 

görülebilir. Örnek vermek gerekirse, interneti kullanabilecek tek bir alet alabilecekken sayısız ürün 

ile karşılaşmaktayız. Bu sayısı ürün içerisinde ve rekabet piyasasında kararlarımızı belirleyen 

faktörlerden biri şüphesiz ki geçmiş yaşantılarımız ve estetik yargılarımız-algılarımız tercihlerimizi 

belirliyor. Bazen fiyat politikaları ile en yüksek ücretli nesneleri sosyo-ekonomik statü referansı 

bağlamında bir yargı oluşturuyoruz. Burada teknoloji kültürü devreye girmektedir. Yani 

teknolojinin veya herhangi bir üretim nesnesinin bize neyi ifade ettiği sosyo-ekonomik 

durumumuzun ya da geçmiş yaşantımızda ona bakışımız alımlama sürecinde fikir ortaya 

koymamıza imkân sağlıyor. Objektif olarak estetik algıdan söz edilebilirken sübjektif olarak büyük 

bir yelpazede değişkenlik gösterebilmektedir. 

Teknoloji – Toplum, Toplum- Kültür, Teknoloji-İdeoloji ve Üretim arasındaki karşılıklı ilişki ve 

etkileşim ile ilgili fikir belirtirken özellikle birine ağırlık vermek, asıl belirleyiciyi saptamak 

zorunluluğu yoktur. Kültür toplumu oluşturur, toplum teknolojileri üretir teknolojiler kültürü etkiler 

kültür toplumu değiştirebilir. Bu transfer süreci bazen kullanılmayabilir. Fakat teknoloji ile bu tarz 

bir ilişki içerisine giren teknolojiden etkilenir, etkileyebilir, onun tarafından şekillendirilebilir. 

Teknolojinin ideolojilerin belirleyicisi olduğunu ifade etmek ayrı, ideoloji ve teknoloji arasındaki 

ilişki sonucu bazı değişikliklere uğrayabileceğini ifade etmek ayrı durumdur. 

1.4.  Teknoloji ve Kültürel-Toplumsal Değişim 

Teknoloji kültürünün ve estetik algının teknolojideki ayırt ediciliği üzerine açıklamalar bulgular ve 

vargılara yer verilirken tam tersi teknolojik gelişmelerin sistemli olarak kültürel değişmelere 

toplumu sürüklemesi ve estetik yargının bu süreç içerisinde bütünleşik bir sentez oluşturması 

üzerine bu durumun kendi çıkarlarımız için kullanılabilmesine yer vermemiz gerekmektedir.  

Öncelikle belirtilmelidir ki teknoloji toplumun ortaya koyduğu bir üründür yani toplumsaldır. 

Toplum tarafından hazır olarak elde edilmiş bir şey değiş, toplumun kendisi tarafından imgelenmiş, 

üretilmiş, geliştirilmiş ya da zamanla diyalektiğin gelişmesi sonucu başka toplumlardan alınıp yine 

toplumsal yapıya adapte edilerek kullanılmıştır. Bu durumu ifade etmek gerekirse toplum 

teknolojiyi belirler, etkiler ancak aynı zamanda da kullandığı teknoloji ile birlikte süreç içerisinde 

değişime uğrar. Bu doğrultuda bakıldığında teknolojinin kullanımını belirleyen faktör toplumun 

yapısıdır. Bu nedenden ötürü teknoloji toplumsal ve kültürel değişimin hem sonucu hem de sebebi 

olma gibi kompleks bir özelliğe sahiptir.  

İcat edilen her yeni teknoloji veya endüstri ürünü ve bu ürünlerin topluma yayılmasıyla birlikte, 

kültürün bu araçlar tarafından yönlendirilmesi sonucu çeşitli değişiklikler kültür, teknik ve toplum 

arasındaki diyalektiğin açıklanması önemli bir soruyu da beraberinde getirmektedir.  

Teknolojik gelişmeler kültürleri oluşturup, onları değiştirebilir mi? Fransız kuramcı Pierre Levy' e 

göre; teknik ve kültür birbirinden ayrı olarak asla var olamazlar. Teknolojinin tek başına bir anlamı 

yoktur, ancak bir kültürün içinde var olduğu zaman gerçek anlamını bulur. Teknolojik gelişmelerin 

toplumlar ve kültürler üzerindeki ani etkisi pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bordeaux 

Üniversitesin medya araştırmaları merkezi sorumlusu, Andre Vitalis, aslında her şeyin iki kelimeye 

yüklediğimiz anlamla ilgisi olduğunu vurgular; toplum ve teknoloji. Teknoloji bağımsız olarak bir 

değişim yaratır ve toplum bu değişime katlanır, ona uyum sağlamaya çalışır. Toplum yeni gelişen 

bir teknolojiyi kabul edip etmeyeceğine, ona uyum sağlayıp sağlamayacağına ve onu özümseyip 

özümsemeyeceğine karar verir. Birinci görüş bizi daha çok, teknolojinin elit bir kesim tarafından 

kendi çıkarlarına uygun olarak kontrol edildiği ve sonuçta toplumun hizmetine ancak onu kontrol 

edenlerin istediği ölçüde sunulduğu kötümser (pesimist) söyleme götürür. Bu ifadeye göre, 

toplumun bu sonuçlara katlanmaktan başka çaresi yoktur. İkinci görüşe göre, yeni teknolojilerin, 

özellikle internetin bize sunduğu güç aslında toplumun eline sunulmuş bir güçtür. Bugün yeni 
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teknolojiler sayesindedir ki, gelecek için daha demokratik, insanlar arasındaki iletişimin daha iyi 

olduğu, yeni bir paylaşım türünün yaratıldığı (elektronik posta, sohbet forumları, tartışma grupları), 

değişik kültür gruplarının kendini daha iyi tanıtma imkânı bulduğu bir toplum yaratılabilir. Maddi 

dünyayı ve onun kültürel uzantıları olan, görüntü ve imajları birbirinden ayırt edemeyiz. Bu 

durumda teknolojiyi bir toplumun ya da kültürün parçası olarak ele almak daha yerinde olur. Bir 

sorunun sadece teknik olduğunu düşünmek yerine onun sosyal, ekonomik ve kültürel uzantıları 

olduğunu da varsaymalıyız. Böylece kültür ve teknoloji arasındaki ilişkiye, onu kullanan, 

yorumlayan, benimseyen ya da reddeden toplumun aktörlerini de katmış oluruz. 

Teknoloji projelerin, sosyal ve kültürel bildirimlerin bir uzantısıdır. Teknolojinin kullanımı ve 

varlığı, insan ilişkilerini farklı olarak etkilemiştir. Buhar makinesi tekstil işçilerine 19.yy da nasıl 

hizmet etmişse, bugünde bilgisayarlar bireylerin iletişim kapasitesini arttırmak için hizmet 

vermektedir. Fransız kuramcı Pierre Levy'nin de önemle altını çizdiği gibi bir teknolojinin sosyo-

kültürel etkilerinden bahsetmek sadece teknik sonuçlarını ortaya koyamayız. Teknoloji ve kültür 

arasındaki ilişki, ancak onu kullanan aktörler ve teknolojiyi kullandıkları ortam göz önüne alınıp 

incelendiğinde doğru analizlere ulaşılabilir. Kültür endüstrisi, sistem içerisinde var olan herkesi bir 

tüketiciye dönüştürür ve tüketici olarak gördüğü herkesi kendisine uydurur (Altunay, 2013: 33). 

İçinde bulunduğumuz bu durumu ister direk tüketen bireyler olarak endüstri ilişkilerini inceleyelim, 

ister sunulanı seçen karar veren kullanan bireyler olarak ele alalım, altında yatan temel prensip ilk 

sahip oluşluğun ötesinde ikinciyi, üçüncüyü ya da diğerini diye nitelendirdiğimiz karar aşamasında 

estetik yargıların ve kültür anahtarının devreye girdiğini söyleyebiliriz. En basite indirgeyerek 

teknolojiyi tek çatı altında dahi incelesek bireyden topluma kadar işlem öncesinde estetik algımızın, 

doyumlarımızın, kişiliklerimizin, cinsiyet farklıklarımızın endüstride inovasyona ve çeşitlenmeye 

hız kazandırdığını söyleyebiliriz. 

Hoşa giden, çok kabarık sayıda dış ve iç yaşantı nedenlerinden kaynaklanabilir; bu arada belli 

nesne-özne bağlamlarını tipik diye adlandırabilme olanağı vardır, ama birey açısından bunlar 

zorlayıcı özyapıda değildir; belli bir abartmaya gidilerek şöyle denebilir: Her hoşa giden niteliğini 

kazanabilir, ama birinin hoşuna giden, bir başkası için hoşa gitmeyen, dahası olabilir. Zevklerin 

tartışılamayacağı savı burada istisnasız geçerlidir (Lukacs, 1988: 154). 

Görülüyor ki zaman ve mekânın içinde bir bütün olarak varoluşumuzun altında kültürel sosyal 

ekonomik değişiklikler toplum içerisinde bireylerde farklı estetik algı ve yargı dejeneresi 

oluşturmaktadır. Bu algısal yansımalar teknoloji endüstrisinde farklı varyasyonlar ile 

transformasyonlara olanak sağlamaktadır. Geçmiş yaşantılarıma değin algıladığımız estetik- güzele 

somut olarak yakınlaşmaktayız. Bizi yönlendiren teknoloji kültüründe ise istemli olarak tepkiler 

verebilir, bu refleksif tepkilerimizi seçimlerimiz ile yönlendirebiliriz, bu yöneliş yine bize hitap 

eden estetik olan güzele bir yöneliş olacaktır. Her iki varyasyonda da karlı çıkan taraf endüstri 

olacaktır, peki kar markajında bizim karımız ne olacaktır, günümüz popülaritesinin toplumun 

kültürel ve sanatsal değerlerinin kendi bağlamından koparılarak endüstri kültürünün bir parçası 

haline dönüşmesi, bu ürünlerin kendi başlarına nasıl olduğu değil bu sistem içerisinde nasıl olduğu 

önem kazanmıştır. 

Genel bakıldığı zaman teknolojinin toplumu, toplumların ise teknolojileri şekillendirdiği bu 

durumun tek yönlü düşünülmemesi gerektiği savı ortaya çıkmaktadır.  Bu karşılıklı etkileşim 

beraberinde teknoloji kültürünü oluşturmuştur. Oluşan bu kültürleşme ortamı bireylerin hazzını 

tatmin etme noktasında pozitif ve negatif yönlü etkiler verebilmektedir. Bu etkiler tasarım ve 

ekonomik unsurların ihtiva ettiği somut veya soyut formasyonlar da karşımıza çıkabilmektedir. 

Ortaya konulan toplumsal ve bireysel etkinlikleri-etkileşimleri zorunlu veya zorunlu olmayan 

istemli davranışlar olarak nitelendirebiliriz. Tasarım teriminde yatan insanların her türlü ihtiyacını 

karşılamaya dayalı sistematik bir plan dâhilindeki işler veya ürünler için yürütülen teorik ve 

uygulamalı çalışmaların bütünüdür ifadesi teknoloji, kültür ve toplum arasındaki diyalektikte 

tasarım unsurlarının, insani ihtiyaçlar parametresinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.  
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2. Sonuçlar 

Küreselleşme ve teknoloji ürünlerinin artmasıyla yerel kültürel kimlik, bireysellik ve toplumsal yapı 

arasındaki etkileşimin dengelenmesi, anlam ve iletişim sorunlarını gündeme taşımıştır. Teknoloji-

Üretim, toplumsallık ve kültürel formda bireysellik arasındaki dengeyi kurma gayreti, insanların 

yeni paylaşımlara dayalı üretim ve tüketim ritüellerinin sonucu olarak, nesiller arası süreci 

tasarlama ve etkileme gücüne sahip olabilmektedir. Her şeyi pazara indirgeyen, üretim 

mekanizması toplumsal sorumluluk ve demokrasi zihniyetiyle kontrol altın alınması gerek bir 

durumdadır.  

Tüketim kültürü romantik otantikliği ve herhangi birinin başkalarının yerine narsistik bir şekilde 

kendisini memnun kıldığı duygusal doyumu öneren arzuları, hazzı, fantezileri, göstergeleri, tahkim 

eden imgeleri, simgesel malları ve rüyaları kullanmaktadır. Çağdaş üretim ve tüketim kültürü bu 

davranışların uygun ve makul sayılabilir bağlamlar ve ortamlar oluşturmaktadır (Featherstone, 

1996: 58). 

Evrensellik biçimi olarak teknoloji en önemli safta ortaya çıkarken, toplum ve kültürün 

geleneğinden kopuk olarak toplumları bölgesel farklıkların uyumuna adapte etmektedir. Bu 

adaptasyon süreci toplumun hem teknolojiyi kullanımı hem de üretimi aşamasında estetik deneyim 

ve estetik yargılama biçimleri formasyona uğratmaktadır. Tüketim teknolojisi nesneleri olarak ifade 

edilen, yaşantımızın vazgeçilmez parçası haline gelen her türlü elektronik ürünün hızla 

geliştirilmesi ve bu ürünlerin mühim bir pazar payının olması modern teknolojinin bir başka özelliği 

ve akabinde bazı sorunların da kaynağı olarak görülebilir. Bu tablo, gelişmelere ayak uydurmakta 

güçlük çekmemize, uydursak dahi bu uyumu pek de farkına bile varamadığımız şekilde kendimizi 

ve dolayısıyla ilişkilerimizi dönüştürerek sağlamamıza sebep olmaktadır. Sağlanan büyük imkânlar 

da gelişmelere karşı olumlu bir hal takınmamıza ve eleştirel bakmamıza engel teşkil edebilmektedir.  

Sonuç olarak, teknoloji ve kültür-toplum arasındaki diyalektiği durdurmak veya engellemek 

mümkün değildir. Tüketim teknolojisi sektörünün büyüklüğü göz önüne alındığında bunun 

mümkün olmadığı fark edilebilir. Kullanılan teknolojiye anlamını ve önemini veren bizim onu 

kullanış amacımızdır. Bu durum da toplumdan toplumla toplumlar arası kültürel çeşitliliğe, 

çeşitlilik içerisine ki grup, sınıf ve kesimlere göre farklılık göstermektedir. Teknolojinin kültür, 

toplumsal yapı ve üretim mühendisliği bağlamında çıkarlar tarafından belirlenen bir üretim olması 

nedeniyle ve modern teknolojinin ardında yatan toplumsal temeli göz önünde bulundurduğumuzda. 

Teknoloji, kültür ve toplumun birbirini karşılıklı beslediği ve beslenmenin üretim dinamiklerini 

tasarım boyutunda değiştirdiğini ve değiştirmeye zorladığı ortaya çıkmaktadır. Bilinmelidir ki 

teknoloji, toplumlara ait çok basit ya da kompleks bütün nesneleri ve bilgileri kapsayan son derece 

geniş bir kavramdır. 
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Abstract 

Many models, standards, software development life cycle and process improvement approaches 

have been defined in order to improve software quality and increase the efficiency of software 

processes accordingly. Software organizations can use standards in the software field in order to 

reach their targeted quality level, to be a legal requirement or to increase their market shares in 

line with the accreditation or certification target. On the other hand, compliance with the standards 

becomes more important in the development of safety critical software systems. Therefore, some 

national or international authority organizations or procurement authorities may seek compliance 

with certain standards for such software. Software developed for the civil aviation field in which 

safety critical systems are used must comply with the DO-200A Standard. The DO-200A Standard 

provides guidance with a list of rules to ensure that aeronautical data is received and processed 

correctly and completely and sent to the air platform. It is known that the software industry, which 

has difficulties in successfully applying software engineering methods and techniques, also faces 

problems in compliance with standards. Despite the importance of compliance with the standards, 

no study has been found in the literature to facilitate compliance with the DO-200A Standard. The 

goal of the study is to determine the factors that may affect the adoption of the DO-200A Standard 

by a software organization. In this study, questionnaire-based studies in various databases were 

investigated using the Systematic Mapping Study method. As a result of Systematic Mapping Study, 

factors in different areas such as lack of management, lack of communication and concept 

complexity were identified. It has been determined that a significant part of the factors affecting the 

compliance of software organizations with the standards regarding software development is related 

to managerial issues rather than technical difficulties. Then, these factors were evaluated by 

experts in the field of DO-200A Standard to determine which ones are most relevant to the DO-

200A Standard. In the interviews, it was aimed to obtain a consensus on the factors that may affect 

a software organization's adaptation to the DO-200A Standard in a wide range. It has been 

considered that the results obtained will contribute to the software practitioners who will benefit 

from the DO-200A Standard, starting from planning, in increasing the success rate in the 

adaptation journey to the DO-200A Standard, and will help the researchers by providing a general 

view in their research design studies. 

Keywords: Standard, Adaption, Aeronautical, Software Development, DO-200A 

1. Introduction 

Software plays a critical role in the overall safety chain in many domains, such as aviation, nuclear 

energy, healthcare or space technologies. Products developed in these industries generally have 

safety-critical software whose failure might lead to loss of life or extensive environmental damage. 
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In the future, it is expected that the penetration of such software in these products will increase 

dramatically. Software organizations can use standards in the software field in order to reach their 

targeted quality level, to meet a legal requirement or to increase their market shares in line with the 

accreditation or certification target. Moreover, compliance with the standards might be a major 

issue in the development of safety critical software systems.  

The development of avinocs systems is usually subject to a regulated environment. A software 

development error can directly cause loss of human lives or might result other catastrophic 

consequences. Some examples include systems that control aircrafts, nuclear reactors, and medical 

devices. The correctness of such software needs to be demonstrated with high assurance. 

Regulatory agencies expect stringent certification requirements to be met in products developed for 

afety-critical industries. Development of safety-critical software requires robust software processes 

for analysis, technical solution, verification and validation, configuration management, and quality 

assurance [2]. 

The society has become more and more reliant on safety-critical software and aeronautical 

databases. Therefore, efforts to ensure safety-critical software and aeronautical database intensive 

systems must be managed in a reliable and safe manner. The aviation industry has a relatively good 

track record, but as size, complexity and criticality increase, serious problems may occur. Thus, 

standardization is required to reflect best practices and also industry knowlege and experience. 

Various standards and software lifecycle processes to develop and produce software products at a 

reproducible and measurable quality level have been defined. Software development organizations 

follow software lifecycle processes to produce and demonstrate their products at a certain quality 

level. Moreover, they might use a software development standard during enactment of processes. 

DO-200A is one of these standards/the guiding document for safety critical software to process 

aviation data smoothly and send it to the air platform. 

2. DO-200A Overview 

The Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA)’s DO-200A is recognized as the 

standard for ensuring the quality of aeronautical data. DO-200A is considered the minimum 

standard and guidance to address the processing quality assurance and data quality management of 

aeronautical data used for navigation, flight planning, terrain awareness, flight simulators, etc. The 

output of the DO-200A compliant process is a database that is distributed to the user for 

implementation in their equipment [3].  

DO-200A identifies requirements and recommendations to provide the appropriate assurance level 

for the aeronautical data. DO-200A defines assurance level as “the degree of confidence that a data 

element is not corrupted while stored or in transit. This can be categorized into three levels: 1, 2, 

and 3; with 1 being the highest degree of confidence” [3].  As with the DO-178C software levels, 

DO-200A assurance levels are determined by the potential impact of corrupted data on safety.  

Table 1: DO-200A Assurance Levels 

DO-200A 

Assurance Level 

Related Requirement on 

State-Provided Data(ICAO) 
Failure Condition Category 

DAL or SW 

Level 

1 Critical Catastrophic or hazardous / severe-major A, B 

2 Essential Major or minor C, D 

3 Routine No safety effect E 

 

Table 1 shows the three DO-200A assurance levels and their relationship to the ICAO criticality 

levels and the failure condition categories. The related development assurance levels (DALs) or 

software levels are also shown. The ICAO classifications of critical, essential, and routine are 

defined as follows [7]:  

• Critical data (Assurance Level 1)— Even the slightest mistake kills crew and passengers. 
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• Essential data (Assurance Level 2)— Some errors that may occur can endanger the lives of the 

crew or passengers. 

• Routine data (Assurance Level 3)— It does not cause any negativity. 

DO-200A uses the concept of an aeronautical data chain to explain the path that the aeronautical 

data takes: “An aeronautical data chain is a series of interrelated links wherein each link provides a 

function that facilitates the origination, transmission, and use of aeronautical data for a specific 

purpose” [3]. Figure 1 illustrates a typical aeronautical data chain.  

 

Figure 1: Typical aeronautical data chain. 

At each link in the aeronautical data chain, the data should satisfy the following seven quality 

characteristics based upon the intended function that will use the data: (1) accuracy, (2) resolution, 

(3) assurance level, (4) traceability (to the origin of the data), (5) timeliness (to support need for 

valid and current data), (6) completeness (all necessary data provided), and (7) format (consistent 

with the data’s intent, including transmission resolution).  

At each phase of the processing, the data are verified and any issues are documented in an error 

report. Corrective action is taken as needed. If the data from a trusted source, such as an ICAO 

member state, are found to have an error, the error must be reported to the trusted source. However, 

it is often difficult to get the trusted source to immediately correct the data. Oftentimes, once the 

data are confirmed to be erroneous, they are corrected by the organization that applies the DO-200A 

compliant process. 

Depending on the assurance level, the amount of required validation and verification varies. 

Various validation and verification methods applied by institutions in order to comply with DO-

200A are as follows: 

- Validation of Timeliness 

- Validation of Completeness 

- Logical Validation 

- Semantic Validation 

- CRC Verification 

- Verification by Notation 

- Verification by Analysis 

In addition to these methods; 

- Notation methods in the relevant section of the test procedure, 

- Binary verification steps of the test procedure 
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- Opened articles about DO-200A in the code review tool 

These methods are verified by the developer and test experts in accordance with the procedures 

specified in the previously prepared compliance documents. The audits of these verifications are 

carried out by the application integrator institutions that will ensure the integration of the processed 

aviation data and the authority designated by the state as a controller. A significant part of the items 

in the DO-200A audit actually includes questioning the processes that should be enacted in a CMMI 

Level 3 company. Approaches related to the technical parts are specified in the compliance 

documents. To comply with the DO-200A requirements in an audit, the process items are opened 

for the problems detected by the control group. Control group is typically formed by the Project 

Manager, Technical Manager, Engineering Team Representative, Quality Engineer, Configuration 

Manager, and the solution of these items is followed and then these items are closed. 

Organizations using such standards are institutions with military secrecy. Since this information 

cannot be learned due to confidentiality, it is not known which institutions or how many institutions 

meet this standard. The new version of DO-200A, DO-200B, the most up-to-date standard in the 

processing of aeronautical data worldwide, is preferred in an increasing trend. 

3. Related Work 

There are still important problems regarding implementation of DO-200A Standard. Despite the 

importance of compliance with the standards, no study has been found in the literature to facilitate 

compliance with the DO-200A Standard. The aim of the study is to determine the factors that may 

affect the adoption of the DO-200A Standard in a software organization. In this study, 

questionnaire-based studies in various databases were investigated using Systematic Mapping Study 

method. Systematic Mapping Study were developed in different sciences to reliably catalogue 

evidence on a specific subject. Rather than providing answers to specific questions of impacts, aim 

to focus searchable databases of studies, along with detailed descriptive information. The maps that 

gained can prove highly useful for research, policy and practice communities, by providing 

assessments of knowledge gaps, knowledge gluts, and patterns across the research literature that 

promote best practice and direct research resources towards the highest quality research. There are 

studies which aim to guide organizations for successful implemantation of software engineering 

standards [7, 19, 20]. Factors such as creation of appropriate infrastructure, lack of communication, 

perception of importance & lack of motivation, attention to cultural differences, lack of training 

were obtained in the study of de Farias, I. et al [11]. 

Software organizations need to reflect changes regarding implemantation of standards to their 

quality mangement system which includes process models. Thus, understandable process models 

are needed for knowledge workers in order to enact updated processes effectively. There are two 

recent systematic literature reviews conducted by Dikici A. et al. [12] and Figl, K. [18] which 

examine the factors that affect understandability of process models. 

Global Software Development is defined as a discipline in which software engineering activities are 

performed in an environment where the teams are distributed through geographical boundaries. 

Accordingly, the main factors in the failure of software development teams were revealed in [14]. 

Again, it was thought that it would be useful to consider these factors in order to get a different 

perspective.  

In Gurusamy’s study [15], a questionnaire based study aims to highlight factors that prohibit 

adoption of Open Source Software (OSS) specifically from public sector organizations. Key 

findings include the “perceived lack of availability of support and training to sustain long-term 

usage, economical disadvantages associated with OSS applications such as higher support, 

maintenance and training costs, lack of product quality, inability to meet organizational business 

needs and legal issues with licensing and intellectual property”. Compatibility with existing systems 

and complexity were also found to influence the decision and result. 
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4. Research Method 

In this paper, Systematic Mapping Study has been used to determine the scope in the certain field, 

and to combine the results in answering the research questions more specifically to structure the 

results by a high level analysis. There are five steps in Systematic Mapping Study including 

defining the research question, searching the relevant papers, filtering the papers based on the 

abstract, keywords, and title, selecting publications according to inclusion/exclusion criteria and 

mapping the factor extraction. Figure 2 shows the steps in the method of Systematic Mapping 

Study. The following steps mentioned in this study have been adapted for research: 

1. Defining research questions 

2. Searching in digital libraries and other sources to reach publications on the subject and 

determining the publications to be examined 

3. Pre-elimination of papers 

4. Selecting the publications by applying the determined criteria 

5. Factor extraction and mapping 

a. Determining factors according to research questions 

b. Extraction the publication dates, related fields, study types and publication types to 

be used for classification by scanning the contents of the publications mapping 

according to factors and these classification filters. 

 

Figure 2: The systematic mapping process (adapted from Petersen et al. [5]) 

4.1. Definition of Research Question 

This literature mapping is designed to answer the following Research Questions (RQ): 

RQ 1. Which factors are found to affect adoption for standards in software organizations in the 

literature?  

RQ 2. Which  factors found to answer RQ1 are considered to affect adoption of DO-200A Standard 

according to the opinions of experts in the field of aviation software development? 

4.2. Searching Strategy 

After determining the research questions, search queries consisting of various keywords were 

determined by trial and error to access the relevant articles and pre-elimination was made with these 

queries. The search has been performed in the following digital databases: 

• ACM (http://dl.acm.org)  

• IEEE (http://ieeexplore.ieee.org)  

• ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)  

• Springer (http://link.springer.com)  
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These digital libraries were selected since they have been confirmed to cover relevant journals and 

conference and workshop proceedings within software engineering [6].  

4.3. Pre-elimination of Searching Papers 

After the determination of the search strings, the strings that are obtained through various trial and 

error will be pre-eliminated. After this pre-elimination, manual searches are made with inclusion 

criteria determined in digital databases. After all these searches, relevant publications are obtained. 

The integrity of the search strategy was achieved by comparing the primary studies identified with 

the manual search process. This comparison was carried out through the application of sensitivity 

(1) metric. Sensitivity (also named Recall in some studies) is the proportion of relevant studies 

retrieved all studies for that topic [10]. Calculated as:  

Sensitivity =  
Numberofrelevantstudiesretrieved

Totalnumberofrelevantstudies
 ∗ 100%    (1) 

With the queries shown in Table 2, researches have been conducted in four databases mentioned in 

Section 4.2. After the searches, the sensitivity rates in Table 2 have been obtained with the 

formulations specified before. Papers thought to be relevant to the subject were included in the pool 

by looking at their titles, abstracts and keywords. The search strings that are considered to obtain 

the most relevant results under this consideration are given in Table 2. After pre-elimination; 

standard AND (adoption OR adaptation OR barrier OR driver OR challenge OR factor OR 

motivation) AND (survey OR questionnaire) AND aeronautical 

query pattern has emerged, with a publication related to 70% sensitivity. 

Table 2: Search Strings and Sensitivity Rates 

Search String Sensitivity 

standard AND (adoption OR adopting OR adaptation OR barrier OR driver OR challenge OR 

factor OR motivator) AND "software development" AND (survey OR questionnaire) 
24% 

("software quality" OR standard) AND (adoption OR adopting OR adaptation OR barrier OR 

driver OR challenge OR factor OR motivator) AND (survey OR questionnaire) AND (aviation OR 

aeronautical) 

37% 

("software quality" OR standard) AND (adoption OR adopting OR adaptation OR barrier OR 

driver OR challenge OR factor OR motivator) AND (survey OR questionnaire) AND ("safety 

critical" OR aviation OR aeronautical) 

48% 

standard AND (adoption OR adopting OR adaptation OR barrier OR driver OR challenge OR 

factor OR motivator) AND (survey OR questionnaire) AND aeronautical 
65% 

4.4. Selecting the Publications by Applying the Determined Criteria 

Keyword was applied to search the paper based on the title, abstract and content that correspond to 

the research databases namely From the result of the automatic paper searching in the research 

database, 90 papers have been obtained with the following details: 2 from IEEExplore, 20 from 

ACM, 40 from Science Direct, and 28 from Springer Link. Once taking the results, we applied the 

selection criteria to filter the candidates. All papers obtained from the research database would be 

selected based on the inclusion criteria that were used to limit the scope area obtained from 

Systematic Mapping Study. The elimination process was conducted to reselect or for the exclusion 

of content in the inclusion area. After searching and filtering the paper, 90 relevant papers were 

obtained as in Table 3. Reference information for the 90 primary studies obtained is given in 

Appendix A. The inclusion criteria considered throughout Systematic Mapping Study isas follows: 

- Should be published in the form of a thesis or in a journal, conference or workshop, 

- Should be written in English, 

- Should be questionnaire-based to seek factors that affects the adoption of standards, process 

models etc. 
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- Should be conducted to find out the factors that affects the adoption of a standard regarding 

software development in a software organization 

- Should have been published within the last 30 years 

Table 3: Applying Determined Criteria Results Number of Publications After Applying Inclusion Criteria 

Source Search Results Irrelevant Duplicate Relevant 

IEEE 2 0 0 2 

ACM 107 25 12 20 

Science Direct 134 55 39 40 

Springer Link 64 17 29 28 

Total 307 97 156 90 

 

Also, the distribution of these articles by years is shown in Figure 3. Although the studies on the 

compliance of the standards by the organizations have been concentrated in certain years, it has 

been seen that it has increased its popularity in recent years. Since there is very little work on the 

application and compliance of standards in the market, especially on aviation, the research interval 

by years was chosen as a wide range of 30 years. 

 

Figure 3: Publications time range  

4.5. Factor Extraction and Mapping of Studies 

To answer the Research Questions, Table 4 has been presented. This table contains 10 summarized 

factors that obtained from 90 relevant articles and expert opinions. Three experts have been 

interviewed to find out their opinions’ about factors. All three experts have considerable 

aeronautical software development experience. First expert is a senior technical manager who has 

been dealing with aeronautical software for nearly 20 years and DO-200A software for 5 years. The 

2nd expert is a senior software engineer with nearly 5 years of aeronautical software background, 

but has been involved in software development for 20 years. The third expert is an expert who has 

been working as a project manager for 1 year after about 20 years of aviation software testing 

expertise.  

+ : The expert judges that this factor will affect organization’s adoption to the DO-200A standard. 
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Table 4: Factor List and Experts’ Opinions 

Factor 

No 
Factor Name 

Expert 1 

Opinion 

Expert 2 

Opinion 

Expert 3 

Opinion 

Number of 

Studies 

F01 Lack of Communication + + + 43 

F02 Concept Complexity + + + 28 

F03 Lack of Training/Learning + + + 21 

F04 Gaps in Validation/Verification - + + 6 

F05 Independent Controls/Audits - + + 11 

F06 Tool Qualification - + - 7 

F07 Understandability + - + 25 

F08 
Ignored Points in 

Validation/Verification 
- + + 6 

F09 Uncertainty of the Standard + + + 17 

F10 Lack of Management + + + 33 

 

5. Conclusion 

It is necessary to be able to understand in order to analyze the obtained factors. Let's look at their 

explanations for this: 

• F01: When tasks are not clear, a lack of communication occurs as a result of a lack of 

leadership, diverse work culture, demoralized employees, personal problems, and employee 

difficulties. 

• F02: When project plan and objectives are not clear, poor communication with stakeholders 

and partners, and concept complexity reveals. 

• F03: Whether there is no training to learn standard, concept etc. , employees may be 

impacted and incomplete to do tasks 

• F04: When project plan and objectives are not clear, there may be parts missing from 

validation/verification process. 

• F05: If independent persons or institutions do not carry out the audits, there may be 

situations that may be overlooked and being aware of this may push employees to neglect. 

• F06: Lack of a tool that is intended to be used to automate the verification, validation and 

audit processes causes both the workload and the motivation of the employees due to this 

additional burden. 

• F07: In fact, if the communication channels are not clear, if there are unclear situations, 

there are issues such as understanding how to apply the standard and how to ensure 

compliance with the lack of training and information. 

• F08: Along with negative situations such as lack of communication and management, there 

may be an increase in overlooked situations. 

• F09: The first or new implementation of the standard affects compliance with the standard, 

together with the lack of field knowledge, lack of experience and even fear of the new. 

• F10: The inexperience of those who manage the project, combined with the lack of 

communication skills, can cause serious problems. 

The brief overview about summarized 10 factors obtained from 90 relevant articles and expert 

opinions are as follows: 

- As a result of Systematic Mapping Study, factors in different areas such as lack of 

management, lack of communication and concept complexity have been identified. It has 
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been determined that a significant part of the factors affecting the compliance of software 

organizations with the standards regarding software development is related to managerial 

issues rather than technical difficulties. 

- In the eyes of the standard, technical issues on the novelty, uncertainty, and training of the 

standard have also been heavily addressed by experts and articles. 

- The problem of lack of communication, which is the most common factor in research, is the 

basis of many factors, the sooner it is resolved the better. If it is not resolved in time, it 

would be like not solving a mistake in the planning stage, but emerging and trying to fix it 

after the test stage. 

- It has been observed that concept complexity, understandability, lack of communication are 

factors that affect each other quite a lot. 

- In the interviews with the experts, it was stated that developers and testers may be afraid in 

projects where the standard is applied for the first time because of the Uncertainty of the 

Standard.  

- The paper of Cheng, J. et al [7] , scalability, managing change, complexity of the system, 

requiring special skills, too “Flexible”, uncertainty, incomplete information factors 

extracted. It is seen that the factors obtained in the study have come to the fore in many 

studies such as this study. 

- As in their work the papers [19, 20], managerial problems also pose an important problem in 

the implementation of standards. The paper [19] concludes with suggestions and guidelines 

for advances in software quality management concepts, such as the ISO 9000 family, CMM, 

BOOTSTRAP and the emerging SPICE standard. This study has been also examined to get 

different perspectives and suggestions. This article [20] provides a comprehensive overview 

of the important civil aviation standard for airborne software (RTCA / DO-178B, 1992), as 

well as a comparative summary of a selection of other software engineering standards from 

different industrial sectors. In addition to comparing a standard in the aviation sector with 

other standards, it has been one of the exemplary publications because it sheds light on the 

sector and made various suggestions. The aim of our study was to achieve exactly such a 

structure. 

6. Future Work 

In the light of these factors and information obtained, the surveys prepared with these factors can be 

applied to aviation software developers, testers, quality experts, configuration managers, project 

managers and various results can be obtained. By analyzing these results with statistical methods, 

alternatives, improvements and suggestions to the standard can be presented. As mentioned before, 

since this is the first and comprehensive research on the DO-200A standard, this publication has 

become a basis for industry representatives, practitioners and researchers. This article can also 

provide a basis for new research with different perspectives in this direction. 
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Abstract 

One of the most common methods used in preserving fruit juices is evaporation. However, it has 

some disadvantages such as quality losses during the thermal evaporation process, unwanted 

component formation and not reaching the desired Total solueble solid content. Therefore, the use 

of alternative heating techniques is increasing. One of the current electrical heating processes as 

an alternative to the traditional heating process is the ohmic heating process. The main purpose of 

this study was to concentrate grape juice in different voltage gradients, to determine the 

Rheological behavior of the concentrated product and the appropriate rheological model. As a 

result of the rheological measurements, it was determined that as the shear rate increased, the 

shear stress value increased for 3 different voltage gradients. It was determined that the viscosity 

values versus the shear rate varied between 0.0016 ± 0.0001 Pa.s for grape juice, while the 

viscosity value of grape juice obtained at the end of the ohmic assisted evaporation process was 

0.0033 ± 0.001 Pa.s. It was determined that both viscosity and shear stress values of grape juice, 

whose moisture content was reduced to 2 kg water / kg DM content, increased. In addition, when 

the most suitable model fit was investigated, it was determined that the R2 value was especially 

high for all models, and it was determined that it could not be preferred because the initial shear 

stress values obtained for the Bingham model were negative values. In the selection of the most 

suitable model, the lowest RMSE and chi-square value were taken into account and the most 

suitable rheological behavior for this study was found as power-law model. As a result, it was 

evaporated using ohmic heating up to 2 kg water / kg dry solids and it was found to be the most 

suitable Power-Law model expressing its rheological behavior. 

Keywords: Rheology, Ohmic, Evaporation, Model 

1. Giriş 

Meyve sularının muhafazası amacıyla kullanılan önemli tekniklerden olan konsantrasyon işlemi, 

meyve sularında bulunan suyun fiziksel yollar ile uzaklaştırılması işlemidir. Bu sayede meyve 

sularının su aktivitesi değeri düşürülerek mikrobiyal olarak dayanaklı ürün olması, depolama ve 

taşıma maliyetinin azalması gibi önemli avantajları bulunmaktadır [1]. Bu nedenle meyve sularının 

konsantrasyonu amacıyla ısıl evaporasyon, dondurarak konsantrasyon ve membran filtrasyonu 

kullanılan başlıca tekniklerdir. Mebran filtrasyonu ve dondurarak konsantrasyon işleminin ilk 

yatırım maliyetinin yüksek olması ve istenen Suda Çözünür Kuru Madde (SÇKM) değerine 

ulaşamama gibi önemli dezavantajları nedeniyle tercih edilmemektedir [2].  

Sanayide ısıl evaporasyon işlemi atmosferik koşullarda ve vakum altında yapılmaktadır. Atmosferik 

koşullarda evaporasyon işlemi sanayide istenmeyen bileşen oluşumunun yüksek olması ve ciddi 

kalite kayıplarına neden olmasından dolayı kullanımı oldukça sınırlıdır. Vakum altında evaporasyon 

işleminde ise meyve suyunda bulunan su düşük sıcaklıkta uzaklaştırılmaktadır. Vakum altında 

evaporasyon işlemi ile istenen SÇKM değerine ulaşılmış olsa da istenmeyen bileşen oluşu ve kalite 

kayıpları meydana gelmektedir. Ayrıca vakum altında evaporasyon işleminin sanayide uygulanması 

için büyük evaporatörlere ve yüksek enerjili buharlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle de 

evaporasyon işlemi sırasında ciddi atık su oluşmakta ve fosil yakıt kullanılmaktadır[2]–[4]. 
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Araştırmacılar bu olumsuzlukları gidermek amacıyla güncel elektriksel ısıtma tekniklerinden olan 

ohmik ısıtma ve mikrodalga ısıtma uygulamaları üzerinde durmaktadırlar [5], [6]. 

Joule ısıtma (elektriksel direnç ısıtma, Joule ısıtma) iki elektrot arasında bulunan gıda maddesinden 

alternatif akım geçirilmesi ile sağlanan alternatif ve güncel elektriksel ısıtma tekniğidir. Ürünün 

içerisinden geçen akıma bağlı olarak ürün içerisinde ısı jenerasyonu meydana gelmekte ve ürün 

ısınmaktadır. Ohmik ısıtma araştırmacılar tarafından hızlı, verimli ve homojen ısıtma olarak 

tanımlanmaktadır. Uygulanan voltaja gradyanına bağlı olarak saniyeler içerisinde ısıtmaya neden 

olmaktadır. Ayrıca kontrolü oldukça basit atık su oluşumuna neden olmaması nedeniyle çevre dostu 

bir sistemdir [7]. Ohmik ısıtma haşlama, çözündürme, pişirme, destilasyon, ekstraksiyon ve 

evaporasyon gibi gıda uygulamalarında incelenmiştir [8]. Özellikle evaporasyon uygulamaları hem 

atmosferik koşullar altında hem de vakum altında çalışmalar bulunmaktadır. Yapılan çalışmaların 

genellikle elektriksel iletkenlik, performans analizi ve kalite çalışmaları üzerine olduğu tespit 

edilmiştir [2], [6], [9]–[11].  

Reoloji bilimi maddede uygulanan kuvvete bağlı olarak deformasyonu inceleyen bir bilim dalıdır. 

Sıvı ürünlerinin akışını karakterize etmek amacıyla kullanılır. Sıvı gıdaların reolojik davranışı 

kayma hızı ile kayma gerilimi arasındaki ilişkiye bağlı olarak Newton-tipi akış ve Newton-dışı akış 

olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadır [12]. Viskozite değeri sıvı gıda proseslerin akışın 

davranışını anlamak, ekipman tasarımlarının yapılmasında, gıda üretim hatlarının kontrolü sırasında 

kullanılan önemli bir parametredir. Viskozite değeri ile proses tasarımı, gıdanın raf ömrü, proses 

hatları arasındaki hesaplamalar, kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır [13].  

Ohmik ısıtma işlemi ile yapılan reoloji çalışmalarda farklı ürünlerin (ayva, nar, süt, dondurma 

miksi) ohmik ısıtma ile ısıtıldığı ve reolojik davranışlarının incelendiği tespit edilmiştir [14]–[16]. 

Yazarın bilgisi dahilinde ohmik evaporasyon işlemi ile elde edilen konsantre ürünün reolojik 

davranışını incelen çalışmaların sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Mevcut çalışmanın ana amacı, 

atmosferik koşullar altında 3 farklı voltaj gradyanı uygulaması ile ohmik evaporasyon işleminin 

yüksek sıcaklıkta (100 °C) yapılması ve reolojik davranışı atmosferik koşullar altında geleneksel 

evaporasyon işlemi ile karşılaştırılması olarak belirlenmiştir.  

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal 

Çalışmada kullanılan üzüm (Vitis vinifera, Cimin) Erzincan bölgesine ait kırmızı bir üzümdür. 

Üzümler yer bir marketten (Tunceli, Türkiye) temin edilmiştir. Üzümler öncelikle yıkama işlemine 

tabi tutulmuş, kaba filtre yardımıyla üzerindeki sulara uzaklaştırılmış ve istenmeyen kısımlar 

ayrılarak daneleri elde edilmiştir. Üzüm suyunu elde etmek amacıyla örnekler katı meyve suyu 

sıkacağı kullanılmış ve santrifüj işlemine tabi tutularak örnekler 500 ml şişelerde -18 °C’de 

depolanmıştır. Örnekler evaporasyon işlemi uygulanmadan 1 gün önce +4 °C’ye çıkarılmış ve 

çözünmesi sağlanmıştır. Üzüm suyunun nem içeriğini AOAC yöntemi ile tespit edilmiş ve kg su kg 

kuru madde-1 cinsinden belirlenmiştir.  

2.2. Yöntem 

2.2.1. Evaporasyon İşlemi 

Ohmik ısıtma işlemi güç kaynağı, transformatör, test hücresi, dijital terazi ve bilgisayarda 

oluşmaktadır. Ohmik evaporasyon işleminde kullanılan test hücresi polioksimetilenden (delrin) ve 

kullanılan elektrot paslanmaz çelikten yapılmıştır. Test hücresinin iç boyutları 0.06x0.07x0.08 

m’den oluşmaktadır. Ohmik evaporasyon işlemi sırasında sıcaklık değerinin belirlenmesi T-tipi ısıl 

eş kullanılmış ve özel yapım mikroişlemci ile saniyede bir sıcaklık değerleri kayıt altına alınmıştır. 

Ohmik evaporasyon işlemi amacıyla 120 g üzüm suyu kullanılmış ve nem içeriği 2 kg su/kg kuru 

katı miktarı oluncaya işleme devam edilmiştir.  
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2.2.2. Reolojik Ölçüm 

Üzüm suyu ve ODE işlemi ile elde edilmiş konsantre üzüm suyunun reolojik ölçümleri 

Viskozimetre (Anton paar, Almanya) yardımıyla tespit edilmiştir. Ölçüm amacıyla 15 mL örnek 

kullanılmış ve CC27 ölçüm ucu (spindle) tercih edilmiştir. Ön denemeler yardımıyla uygun kayma 

hızı değerleri belirlenmiştir. Üzüm suyu için 0-200 s-1 değeri alınırken, konsantre üzüm suyu için 0-

100 s-1 kayma hızı değerleri alınmıştır. İşlem sırasında sirkülasyonlu su banyosu kullanılarak ürün 

sıcaklığı kontrol altına alınmıştır. Reolojik ölçümler 25 °C’de gerçekleştirilmiştir.  

2.2.3. Reoloji Davranışın İncelenmesi 

Reolojik ölçüm sonrası elde edilen kayma hızı-kayma gerilimi dikkate alınarak farklı reolojik 

davranışları ifade etmek amacıyla aşağıdaki Eşitlik 1-4 kullanılmıştır. Bu modeller sırasıyla Newton 

modeli, Bingham modeli, Üssel model ve Herschel-Bulkley modeli olarak seçilmiştir [12].  

τ = µ ∗ �̇�         (1) 

τ = 𝐾 ∗ 𝛾 ̇𝑛        (2) 

τ − 𝜏0 = 𝐾 ∗ 𝛾 ̇       (3) 

τ − 𝜏0 = 𝐾 ∗ 𝛾 ̇𝑛       (4) 

Burada kullanılan τ,  𝜏0, �̇�, K  ve µ  simgeler sırasıyla kayma gerilimi değerini (Pa), değeri 

başlangıç kayma gerilimini (Pa), kayma hızı değerini (s-1), kıvam katsayısı (Pa.sn) ve viskozite 

değerini ifade ederken n üst simgesi ise akış davranış indeksini (birimsiz) ifade etmektedir. 

İstatistiksel Değerlendirme  

SPSS 16.0 paket programı kullanılarak elde edilen sonuç karşılaştırılmıştır. Voltaj gradyanları 

arasındaki arasındaki ilişkiler tek yönlü varyans (Post Hoc- Duncan testi) testi ile belirlenmiştir. 

Reolojik model verilere en uygun modelin belirlenmesi için hata kareleri ortalaması karekökü 

(HKOK), Ki-kare (χ2) kullanılmıştır (Eş. 5-6).  

HKOK= ⌈
1

𝑁
∑ (𝐾𝐺𝑏𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛,𝑖 −𝐾𝐺𝑑𝑒𝑛𝑒𝑦𝑠𝑒𝑙,𝑖)

2𝑁
𝑖=1 ⌉

0.5

    (5) 

 𝜒2 =
∑ (𝐾𝐺𝑏𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛,𝑖−𝐾𝐺𝑑𝑒𝑛𝑒𝑦𝑠𝑒𝑙,𝑖)

2𝑁
𝑖=1

𝑁−𝑛
          (6) 

KGdeneysel,i değeri i. deneysel gözlemde ölçülen değer, KGbeklenen,i değeri modeldeki i. gözlemde 

beklenen değer, N gözlem sayısı, n kullanılan modeldeki katsayı sayısı ve T ise sıcaklık değerini 

ifade etmektedir. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Üzüm suyu örneğinin Reolojik davranışının (viskozite, kayma gerilimi, başlangıç kayma gerilimi, 

akış davranış indeksi gibi) belirlenmesi özellikle sistem gelişimi için üzüm ürünlerinin kullanıldığı 

sirke, üzüm suyu, evaporasyon işlemlerine veri kaynağı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu yüzden 

mevcut çalışmada üzüm suyu için 0-200 kayma hızı değerlerinde, konsantre üzüm suyunda ise 0-

100 kayma hızı değerleri arasında ölçümler alınmıştır. Reolojik davranışın belirlenmesi amacıyla 

kullanılan üzüm suyunun 5.75 kg su/kg KM içeriğinde nem içeriğinde olduğu ve ODE işlemi ile 

konsantre edilen üzüm suyunun nem içeriği ise 2 kg su/kg KM olarak tespit edilmiştir. Buna göre 

üzüm suyu ve ohmik ısıtma destekli evaporasyon işleminde elde edilen ürünlerin kayma hızına 

karşılık kayma gerilim değerleri Şekil 2’de verilmiştir.  

ODE ile elde edilen üzüm suyunun artan kayma hızı değerine bağlı olarak kayma gerilimi 

değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. Hammadde olarak kullanılan üzüm suyunun 70-135 s-1 kayma 

hızı değerlerinde, kayma gerilim değerinin 0.11-0.22 Pa arasında değişirken, farklı voltaj 

gradyanlarında elde edilen konsantre üzüm suyunun 34-100 s-1 kayma hızın değerlerinde kayma 

gerilim değerinin 0.11-0.35 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Literatür taramasına göre farklı 
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ürünler için benzer şekilde kayma hızı gerilimi değerinin artan kayma hızına göre arttığı rapor 

edilmiştir. Buna göre özellikle evaporasyon çalışmalarını vermek gerekirse, Altan ve Maskan 

(2005) [17]nar suyunun farklı yöntemler ile konsantre edilen nar suyunun artan kayma hızına karşı 

kayma gerilimi değerinin arttığı ve konsantrasyon arttıkça aynı kayma hızı değerindeki kayma 

gerilimi değerlerinin arttığını rapor etmişlerdir. Benzer şekilde Cevik ve ark. (2014) [18] dönel 

evaporatörle yapılan yapılan farklı konsantrasyondaki nar suyu örneklerinin artan SÇKM ve kayma 

hızına bağlı olarak kayma gerilimi değerinin arttığını rapor etmişlerdir. Ayrıca geleneksel 

ürünlerden benzer şekilde artan kayma hızına bağlı olarak kayma gerilimi değerlerinin arttığı 

bildirilmiştir [13], [19]–[21].  

 

Şekil 1. Üzüm suyu ve evapore edilen üzüm suyunun kayma hızına karşı kayma gerilim değerleri  

ODE: Ohmik ısıtma destekli evaporasyon işlemi 

ODE işlemi ve üzüm suyunun kayma hızına bağlı viskozite değeri ise Şekil 3’de verilmiştir. Kayma 

hızına karşılık viskozite değerlerinin üzüm suyu için 0.0016±0.0001 Pa.s olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak ODE işlemi sonunda elde edilen üzüm suyunun viskozite değeri artış meydana geldiği ve 

0.0033±0.001 Pa.s olduğu bulunmuştur. Nem içeriği 2 kg su/kg KM içeriğine düşürülen üzüm 

suyunun viskozite değerinin arttığı tespit edilmiştir.  Literatür değerlendirmesi sonucunda, farklı 

meyve suları ve geleneksel ürünler içen artan SÇKM miktarının viskozite değerinin artmasına 

neden olduğu rapor edilmiştir. Çevik ve ark. (2020) [23] %40 SÇKM içeriğine kadar konsantre 

edilen nar suyu örneğinin artan SÇKM değerlerine bağlı olarak viskozite değerinin arttığını rapor 

etmişlerdir. Benzer şekilde vişne suyunun %65 SÇKM değerine kadar konsantre edilmesi sırasında 

artan SÇKM değerinin viskozite değerini arttığı bildirilmiştir [24]. Geleneksel olarak evaporasyon 

kullanılarak üretilen farklı pekmez örneklerinin artan SÇKM değerine bağlı olarak viskozite 

değerinin arttığını rapor etmişlerdir [19]–[21].  
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Şekil 2.  ODE evaporasyonu işlemi sonunda kayma hızına karşılık elde edilen viskozite değeri 

ODE: Ohmik ısıtma destekli evaporasyon işlemi 

ODE işlemi sonunda farklı voltaj gradyanında elde edilen konsantre üzüm suyunun reolojik 

davranışını ifade eden model sabitleri ve istatistiksel katsayılar Çizelge .1’de verilmiştir. Buna göre 

tüm modeller için R2 değerinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Uygun model seçiminde 

düşük HKOK ve γ2 değerleri dikkate alınmıştır. Buna göre en düşük RMSE ve ki-kare değerleri 

Üssel modelde elde edilmiştir. Bu nedenle reolojik davranışı ifade eden en uygun model olarak 

Üssel model seçilmiştir. Genel anlamda diğer modellerin katsayılarının 10-5 değerlerinde olması 

reolojik olarak ifade edilmesi için yeterli olacağı düşünülmektedir. Ancak Bingham modelinden 

elde edilen başlangıç kayma gerilim değerinin negatif (-) olması nedeniyle fiziksel olarak mümkün 

olmayacağından reolojik davranışını ifade eden model olarak kullanılamayacağı tespit edilmiştir.  

Çizelge 1. Faklı voltaj gradyanlarında 2 kg su kg KM-1 üzüm suyunun Reolojik davranışını istatistiksel değerleri 

ve model sabitleri 

Voltaj 

Gradyanı 
Modeller R2 

γ2 

(x105) 

HKOK 

(x105) 

K 

(mPas) 

K0 

(mPa) 

n 

(Birimsiz) 

16 

(V cm-1) 

Newton modeli 0.997 1.54 380.40 3.40   

Bingham modeli 0.999 0.33 0.33 3.56 -11.44  

Üssel model 1.00 0.22 139.96 2.66  1.06 

Herschel Bulkley modeli 1.00 0.21 130.46 2.08 2.08 1.10 

20 

(V cm-1) 

Newton modeli 0.997 1.55 381.12 3.42   

Bingham modeli 0.999 0.35 0.35 3.57 -11.46  

Üssel model 1.00 0.26 149.57 2.68  1.06 

Herschel Bulkley modeli 1.00 0.25 142.11 2.10 2.10 1.10 

24 

(V cm-1) 

Newton modeli 0.998 1.52 377.23 3.43   

Bingham modeli 0.999 0.39 0.39 3.57 -10.64  

Üssel model 1.00 0.28 156.98 2.74  1.05 

Herschel Bulkley modeli 1.00 0.26 144.71 2.06 2.06 1.11 

γ: Ki-Kare; HKOK: Hata kareleri ortalaması karekökü; K: Kıvam katsayısı; K0: Başlangıç kayma gerilimi; n: Akış 

davranış indeksi 
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4. Sonuç 

Sonuç olarak, ohmik ısıtma destekli evaporasyon (ODE) işlemi kullanılarak üzüm suyunun nem 

içeriğinin 2 kg su/kg KM içeriğine kadar düşülmüş ve reolojik davranışı incelenmiştir. Hem 

hammadde olarak üzüm suyu hem de ODE işlemi sonunda elde edilen üzüm suyunun kayma hızı 

değeri arttıkça kayma gerilimi ve viskozite değerlerinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca reolojik 

davranışı incelendiğinde ODE işlemi sonunda elde edilen üzüm suyunun istatistiksel değerlendirme 

kriterlerinden olan R2 değerinin oldukça yüksek olduğu ve ki-kare (γ2) ve HKOK değerlerinin ise 

tüm modeller için düşük değerler olduğu belirlenmiştir. Genel anlamda en uygun model Üssel 

model olarak belirlenmiştir. Diğer modellerden olan Newton modeli ve Herschel Bulkley modelinin 

istatistiksel değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olması nedeniyle Reolojik davranışı ifade 

edebileceği düşünülmektedir. Ancak Bingham modelinin ise reolojik katsayılarından başlangıç 

kayma gerilim (K0) değerinin negatif (-) olması nedeniyle ODE işlemi sonunda elde edilen üzüm 

suyunun Reolojik davranışını ifade edemeyeceği belirlenmiştir. Özellikle literatürde güncel 

yöntemler ile elde edilen ürünlerin Reolojik davranışı ile ilgili sınırlı çalışma olması nedeniyle 

önemli veri kaynağı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca ohmik ısıtma ile elde edilen farklı 

konsantre edilecek pulplu, berrak ve diğer meyve suları ile daha fazla çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır.  
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Abstract 

With the impression it creates on perceptions through various experiences, brand image can direct 

the shopping behavior of consumers. One way to experience the brand is through store 

atmospheres. It is important how many features of store atmospheres evoke an association with 

consumers and that these associations are positive, strong and unique. It is expected that the brand 

image shaped by the store atmosphere characteristics will positively affect the consumers' attitudes 

towards shopping in the store. In this research, based on the atmosphere characteristics of a series 

of stores, the evaluation of the brand image has been made on the basis of the positivity, strength 

and uniqueness of the associations. Consumers' attitudes towards shopping from the store were 

evaluated by considering both their feelings, thoughts and behavioral tendencies. A well-known 

store brand has been identified in clothing products. By visiting stores located in different 

locations, 373 people with the potential to become customers were interviewed face to face and 

survey data were collected. As expected, brand image positively affects the attitudes of consumers 

to shop at the store. 

Keywords: Brand İmage, Associations, Attitude, Store Atmosphere.  

1. Giriş 

Günümüzde müşteri algısında değer yaratmak, sürdürülebilir pazar başarısı ile varlıklarının 

devamlılığını sağlamak ve pazarda rekabet üstünlüğü kazanmak için firmaların müşteri odaklı 

pazarlama stratejileri benimsemeleri ve belirli bir marka imajı oluşturmaları önem teşkil etmektedir. 

Rekabet piyasasında markalar giderek birbirine benzemekte ve müşteri algısında markayı farklı 

kılan özelliklerin (çağrışımların) bulunması zorlaşmaktadır. Keller'e (1993) göre, istenilen sonuçları 

elde etmek için; müşterinin belirli bir markayla ilgili bilgisi, aşinalığı ve ilişkilerinden yani kısacası 

markaya yönelik çağrışımlarından faydalanılabilir. Marka çağrışımları markayla ilgili bir anlam 

ifade eden ve tüketicinin hafızasında markayla ilişkilendirdiği her türlü unsuru içeren bir kavram 

olarak tanımlanabilir. Marka çağrışımları bir markanın piyasadaki diğer rakiplerinden ayrılmasında 

önemli bir rol oynamakta ve tüketici temelli marka değeri/ imajı; güçlü, eşsiz ve istenen (olumlu) 

marka çağrışımlarından oluşmaktadır (Keller, 1993). Bir marka rakiplerinden farklı algılanmıyorsa, 

tercihli yüksek fiyat uygulamak veya çekici karı destekleyecek bir fiyatta tutunması zor olacaktır 

(Aaker, 1996).  

Günümüz piyasasında farklılaşma adına yapılacak her özellik, algı veya deneyim sonucu tüketici 

davranışlarında değişiklik oluşacaktır. Tüketici davranışı, kişinin ürün/ hizmetleri satın alma ve 

kullanma kararı ve bunlarla ilgili zihinsel, duygusal, fiziksel niteliklerdeki faaliyetlerdir (Odabaşı ve 

Barış, 2003) ve bu faaliyetler kısaca ‘tutum’ olarak isimlendirilmektedir. Bu araştırmada ise tutum 

nesnesi hazır giyim alanına yönelik mağaza olarak ele alınmıştır. 

Literatürde daha önce yapılan çalışmaların büyük bir bölümü, bireylerin davranışsal etkilerini (yani 

satın alma niyetini) keşfetmek için çaba sarf etmiştir (Chen ve Dubinsky, 2003; Liljandera ve ark. 
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2009; Dursun, 2011). Nispeten daha az sayıda çalışma, satın almaya yönelik tutumu incelemiştir. 

Literatür taramasına dayanarak bu araştırma, bilinen bir marka imajının güçlülüğü, olumluluğu ve 

eşsizliği yani çağrışım bileşenlerinin mağaza alışverişine yönelik tutum üzerinde nasıl etkili 

olduğunu ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, literatürdeki benzer konulu araştırmalar taranarak marka 

imajı, mağaza özellikleri ve mağaza alışverişine yönelik tutum hakkında elde edilen teorik bilgi ve 

araştırma bulguları ışığında hazırlanan hipotez geliştirme süreci bulunmaktadır. Bu süreç sonunda 

öne sürülen araştırma modelini test etmek amacı ile gerçekleştirilen analizler ve sonuçları ise ikinci 

bölümde anlatılmıştır. Son bölümde de, elde edilen sonuçlar tartışılmış ve araştırma kısıtları ile 

önerilere yer verilmiştir. 

2. Literatür 

Günümüzün rekabetçi toplumda teknolojik ve ekonomik gelişmelerin tüketici algısını, tüketim 

kalıplarını ve tüketici davranışlarını etkilediği fark edildiğinden dolayı tüketici davranışlarındaki 

değişim konulu çalışmalar daha sık yapılmaktadır. Bu değişimlerde hangi faktörlerin etkili olduğu 

ve tüketici davranışlarındaki değişimlerde bu faktörlerin fark gösterip göstermediği konusu hem 

piyasa faaliyetlerinde hem de akademik alanda giderek önem kazanmıştır. Yapılan çalışmalar farklı 

yönlerden ele alınmakla birlikte, bu alanda ürün çeşitlendirme, fiyatlandırma, müşteri hizmetleri 

(Arnold, 1997; Sparks, 1995); mağaza çevresi ve atmosferi (Baker vd., 1994; Donovan, vd., 1994) 

gibi faktörlerin tüketicilerin mağaza seçimi ve dolayısıyla satın alma kararları üzerinde etkili olduğu 

tespit edilmiştir. Porter ve Claycomb (1997), tüketicilerde oluşan duygu, düşünce ve izlenimlerin 

mağazalarla ilişkilendiğini ve bunun satın alma davranışlarını etkilediğini savunmuştur. Ayrıca 

Stern, vd. (2001) de müşterilerin satın alma tercihlerinin mağaza atmosferinden etkilendiği 

öngörüsüne katkıda bulunmuştur. 

2.1. Marka İmajı 

Marka imajı, bir markanın tüketici algısında oluşturduğu değer yani markanın tüketicide bıraktığı 

izlenimdir. Tüketici algısı değiştikçe değişim gösterebilen bir kavramdır. Başta tanıtım, reklam vb. 

olmak üzere her türden tutundurma faaliyetlerini kullanarak yapılan marka konumlandırma çabaları 

sonucu, tüketicinin zihninde marka hakkında oluşan öznel ve algısal olgular bütününe marka imajı 

adı verilmektedir. Yani tüketicinin zihninde kabul gören ve tutulan markaya ait çağrışımlardır. Bu 

çağrışımlar kullanılarak marka imajının yükseltilmesi firmalar için, ürünlerini çok daha yüksek 

fiyattan satabilme dolayısıyla daha yüksek bir kar imkanı yaratmasının yanında piyasada rakip 

ürünlerden daha tercih edilebilir konumda olmalarını sağlamaktadır (Keller, 1993).  

Marka imajı oluşumuna katkı sağlayan bir anlamda mağaza imajını yansıtan mağaza atmosfer 

özellik çağrışımları ele alındığında (Keller, 1998), marka bilgisi modeline dayanarak bu özellik 

çağrışımlarının olumlu, güçlü ve eşsiz oluşu dikkate değer görülmüştür. Milliman (1982), Bellizzi 

vd. (1983) ve Dube & Morin (2001) mağaza atmosferine ilişkin tek bir bileşen ele alırken; Wright 

& Noble (1999) ve Grewal vd. (2003) birden fazla mağaza atmosferi bileşenini ele almakta ya da 

sadece tüketicilerin genel olarak mağaza atmosferine yönelik algılamaları incelemektedir. Bir dizi 

mağaza atmosfer özellik çağrışımından ve bu çağrışımların yarattığı genel bir algıdan söz etmek 

mümkündür.  

Literatürde genellikle mağaza atmosferinin marka imajı, mağazaya karşı tutum, mağaza tercihi, 

davranışlar ve tercihler üzerindeki etkilerinin incelendiği görülmektedir (Bellizzi vd., 1983; 

Donovan vd., 1994; Wright ve Noble, 1999; Baker vd., 2002; Kaltcheva ve Weitz, 2006). Bu 

araştırmada mağaza atmosfer özelliklerinden hareketle şekillenen pozitif marka imajının, 

mağazadan alışveriş yapmaya ilişkin tüketici tutumlarını pozitif yönde etkileyeceği beklenmektedir.  

2.2. Mağaza Alışverişine Yönelik Tutum 

Tutum, bir uyarıcıya/ nesneye karşı olumlu ya da olumsuz duyguları ifade etmekte ve bir etki ya da 

genel bir tepki olarak tanımlanmaktadır (Fishbein ve Ajzen, 1975; Morschett vd., 2005). Ayrıca 
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tutum; bilişsel, duyusal ve davranışsal tepkiler temelinde oluşturulan, belirli bir nesne, obje veya 

eylemi bir dereceye kadar hoşluk veya hoşnutsuzluk ile değerlendirerek ifade edilen psikolojik bir 

eğilimdir (Eagly ve Shelly, 1993). Tüketicinin belirli bir nesneye (marka, ürün, kurum, vb.) karşı 

olan tutumu, o nesneye ilişkin birçok özelliği birleştirmesiyle oluşmaktadır (Turhan, 2012). 

Nesneye ilişkin veriler ve tutum geliştirilecek duruma yönelik mantıksal değerlendirmeler tutumun 

bilişsel yönünü oluşturmaktadır (Engel vd., 1993). Tüketicinin tutum geliştirilecek nesneyi 

beğenmesi ve ilgi duyması, tutumun duyusal yönünü oluştururken; tutum geliştirdiği nesneye karşı 

bir davranış eğilimde bulunması (söz konusu ürünün tercih edilmesi/ edilmemesi, satın alınması/ 

alınmaması) davranışsal yönünü oluşturmaktadır (Engel vd., 1993).  

Tutum kavramı, gerek teoride gerekse pazarlama uygulamalarında çok sayıda değişkenden 

etkilenebilen, öznel ve soyut bir kavramdır. Bu nedenle, tüketicilerin marka imajını ve mağaza 

özellikleri ile ilgili yargılarını, bahsi geçen özellikleri algılama ve değerlendirme dereceleri de 

etkilemektedir (Popkowski ve Timmermans, 1997; Morschett vd., 2005). Çünkü algılar tutumların 

temelini oluşturmaktadır (Morschett vd., 2005). Mağazaya karşı tutum ile markaya karşı tutum 

arasındaki ilişkiyi, “markaya karşı tutumun, mağazaya karşı tutum üzerindeki etkisi” şeklinde farklı 

bir açıdan ele alan araştırmalar da mevcuttur (Porter ve Claycomb, 1997).  

Mağazaya karşı tutum konusunda sık ele alınan değişken (faktör) grupları; kalite, fiyat, ürün 

çeşitliliği, mağazanın personeli ve en önemlisi mağaza atmosferidir (Porter ve Claycomb, 1997). İyi 

bir mağaza atmosferi, tüketicinin mağazada harcadığı alışveriş süresini uzatabilmekte, plansız satın 

alımlar yapmaya teşvik edebilmekte ve tüketicilerin yaptıkları alışverişten zevk almalarını 

sağlamakta, yani onların satın alma davranışı ve dolayısıyla da tercihleri üzerinde doğrudan veya 

dolaylı olarak etkili olabilmektedir (Ailawadi ve Keller, 2004; Berman ve Evans, 2004; Varinli, 

2005). Wright ve Noble (1999) atmosferin her bir boyutunun tutum ve davranış üzerinde doğrudan 

etkili olduğunu belirtmiştir. Benzer bulgular Donovan vd. (1994) tarafından da ortaya konulmuştur. 

Literatür incelendiğinde yapılan araştırmalarda genelde özelliklerin, tercih ve mağazayı 

değerlendirme boyutu ele alınmakta olup tutum ve çağrışımlar üzerine yapılan çalışmaların ise daha 

az sayıda olduğu gözlenmektedir (Yoo vd., 1998). 

3. Araştırmanın Metodolojisi 

3.1. Araştırmanın Hipotezi ve Modeli 

 Bu araştırmada marka imajının çağrışım bileşenleri olan güçlülüğü, olumluluğu ve eşsizliğinin 

mağaza alışverişine yönelik tutum üzerinde nasıl etkili olduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

Diğer çalışmalardan farklı olarak marka imajı ölçümü; mağaza özellik çağrışımlarının güçlülüğü, 

olumluluğu ve eşsizliğinin çarpımsal sonucu olarak hesaplanmış ve marka ‘çağrışım değeri’ 

şeklinde ifade edilmiştir. Yani çağrışımlar, mağaza atmosfer özellik seviyesine indirgenerek genel 

anlamda marka imajının çağrışım değeri değerlendirilmiştir. 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

3.2. Araştırmanın Kapsamı 

Bu araştırma kapsamı, belirli bir mağazanın müşteri olma potansiyeline sahip kişilerdir; dolayısıyla 

bu çalışmada LC Waikiki mağazasına yönelik değerlendirme yapıldığı için LC Waikiki 

mağazasının potansiyel müşterileri olarak rastgele belirlenen 373 kişi örneklemi oluşturmaktadır.  

Marka 

İmajı 

Mağaza 

Alışverişine 

Yönelik 

Tutum 

+ 
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3.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma yöntemi olarak anket formu ile veri toplanmıştır. Öncelikle ön test ile anket formu daha 

güvenilir hale getirilmiş ve ana anket formu üzerinden ilerlenmiştir. Anket soruları ile kişilerden 

yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilen verilere dair değerlendirme ölçütleri alınmıştır.  

3.4. Örneklem Profilinin Belirlenmesi 

Araştırmanın ana kütlesini LC Waikiki mağazasından alışveriş yapma potansiyeli olan tüm insanlar 

oluşturmaktadır. Ancak bu verinin toparlanması zaman ve bütçe kısıtlarından dolayı mümkün 

olmadığından araştırmada örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırma örneklem grubu için; 

uygunluk örneklemi yoluyla LC Waikiki mağazalarına giriş– çıkış yapan ve alışveriş yapma 

potansiyeli olan 373 kişi rasgele seçilmiştir. Anketle veri toplama sürecinde farklı zaman aralıkları 

ve değişik lokasyonlarda bulunan LC Waikiki mağazaları tercih edilerek olası potansiyel 

müşterilerle görüşülmesi hedeflenmiştir.  

3.5. Marka Seçimi Ön Testi ve Anket Formları 

Tüketicilerin satın alma gücü, satın alma kararlarında büyük bir etken faktördür. Araştırma 

kapsamında çağrışım mekanizması baz alınarak, uygun fiyat ve indirimli ürün satışı yapan 

markalara yönelik marka seçim anket formu hazırlanmıştır. ‘Uygun fiyat/ İndirim denildiğinde 

aklınıza gelen giyim marka isimlerini yazınız.’ sorusu katılımcılara yöneltilmiş ve aldığımız 

cevaplar sonucunda LC Waikiki markasına ulaşılmıştır. Uygulama farklı zamanlarda ve mekanlarda 

bulunan tesadüfi olarak seçilen 50 katılımcı üzerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın bir sonraki kapsamında marka seçim anket sonucunda çıkan LC Waikiki’ ye yönelik 

ana veriyi oluşturacak anket formu ön teste alınmış, 100 katılımcı üzerinde yüz yüze görüşme 

yöntemi ile çalışılmıştır. Ön test sonucunda anlaşılmayan veya önemli bulunmayan içerikteki 

sorular düzenlenerek veya çıkartılarak ana anket formu son haline getirilmiştir.   

Bu araştırmada ele alınan çalışma konusuna ilişkin literatür yayınlarında test edilerek geçerlilik ve 

güvenilirliği kanıtlanan ölçeklerden faydalanılarak ana anket formu oluşturulmuştur.  

• Birinci bölümde marka imajı ölçümü için her mağaza atmosfer özelliğine dair olumlu 

biçimde verilen ifadelere katılım dereceleri ve her bir özellik için çağrışımının eşsizliği, 

olumluluğu ve gücü tek tek değerlendirilmiştir. 

• İkinci bölümde katılımcıların demografik özellikleri sorulmuştur.  

• Üçüncü bölümde mağaza alışverişine yönelik duygu, düşünce ve satın alma niyetini yani 

mağaza alışverişine yönelik tutum bileşenlerini ölçmek amacı ile 12 soru yöneltilmiştir. 

3.6. Veri Toplama Prosedürü 

Araştırma; 1 Temmuz– 1 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul ilinin farklı ilçelerinde 

gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak bir anket formu kullanılmıştır. Anketler haftanın 

farklı günleri, aynı günün farklı saatleri tercih edilerek örneklem birimi seçimi bu anlamda zaman 

ve yer bakımından tesadüfi olarak gerçekleştirilmiştir. Mağazalara giriş– çıkış yapan katılımcılar ile 

yüz yüze görüşülerek anketler doldurulmuş, her katılımcı için anket ortalama olarak 15- 20 dakika 

sürmüştür. Anket uygulamasında önce katılımcılara; araştırma amacı, ölçek formlarını doldurma 

şekli, katılımcıların bilgilerinin gizli kalacağı hususlarında bilgi verilmiştir. Uygulama gönüllülük 

esası çerçevesinde yürütülmüştür. 

Toplanan veriler üzerinde yapılan ilk incelemede, eksik ve özensiz doldurulduğu belirlenen 7 adet 

anket formu iptal edilmiş ve toplamda 373 form dikkate alınmış ve analizleri yapılmıştır. 
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4. Bulgular ve Tartışma 

Bu araştırma, bilinen bir mağaza atmosferi özellik çağrışım bileşenleri güçlülüğü, olumluluğu ve 

eşsizliği ölçüsünde değerlendirilip ortaya konan marka imajının mağaza alışverişine yönelik tutum 

üzerinde nasıl etkili olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. İlk olarak, araştırma dahilindeki 

ölçeklerin değerlendirilmesi için yapılan analizler ve sonraki aşamada ise hipotez testi sürecinde 

uygulanan analizler için IBM SPSS 20 programı kullanılmıştır.  

4.1. Örneklem İstatistikleri 

Araştırmanın örneklemini oluşturan birimler için en sık alışveriş yapılan mağaza, cinsiyet, yaş, 

medeni hal, meslek, ikamet edilen ilçe, araba sahiplik durumu, eğitim seviyesi, aylık gelir durumu 

ve kim ile birlikte yaşanıldığı özelliklerine ilişkin doldurulan tanımlayıcı veriler tasnif edilerek 

incelemeye sunulmuştur. Bunlardan en sık alışveriş yapılan mağaza, yaş, meslek, ikamet edilen ilçe 

soruları açık uçlu, diğer sorular kategorik kullanılmıştır. 

Toplamda 373 adet birimi içeren örneklem çerçevesinden cevap verenlerin profilini çıkardığımızda; 

yüksek oranda en sık alışveriş yaptıkları mağaza (Şişli) frekansı 34 ve yüzde değeri 9.1 olurken, 

düşük oranda en sık alışveriş yaptıkları mağaza (Metrocity Avm) frekansı 3 ve yüzde değeri 0.8 

olduğu gözlenmiştir. 

Örneklem profili için cevaplayıcıları incelediğimizde %57.9 Kadın ve %42.1 Erkek katılımcılar 

oluşturmaktadır. Örneklemin yaş seviyesinin en düşük değeri 19, en yüksek değeri 63 yaş arası 

olduğu görülmektedir. Yaş değişkeni açık uçlu ölçülmüş olsa da kategorik olarak incelenmiştir. 

Cevaplayıcılardan 19- 22 yaş arası ankete yüksek katılım gösterirken 23- 37 yaş ve 52- 63 yaş arası 

düşük katılım göstermiştir. Ancak anketin cevaplayıcı yoğunluğu 38- 51 yaş arası (44 yaş: 3 kişi 

hariç) olduğu görülmektedir.  En yüksek katılım 40 ve 45 yaş olurken, en düşük katılım 34, 61, 62 

ve 63 yaşlarında olmuştur. Yaş oranları dağılımının ortalaması 38.95, standart sapması 10.98 

çıkmıştır. Cevaplayıcıların medeni durum dağılımına bakıldığında; evli olanların frekans değeri 281 

ve yüzde oranı %75.34, bekar olanların ise frekans değeri 92 ve yüzde oranı %24.66 olmuştur. 

Ankete katılanların meslek dağılımı incelendiğinde en yüksek katılım oranı %33 ile 123 kişi (ev 

hanımı) ve en düşük katılım oranı %0.3 ile 1 kişi (anestezist, antrenör, bankacı, berber, bilgi işlem 

uzmanı, bilgisayar programcısı, çiftçi, emekli, futbolcu, hemşire, matbaacı, mimar, mobilyacı, 

müteahhit, polis, psikolog, seyis, turizmci, vale, yönetici ve yönetici asistanı) olarak verilere 

yansımıştır. Ceyaplayıcıların en yüksek %15.5 ile Şişli ve en düşük %0.3 ile Çekmeköy, Kurtköy, 

Sultanbeyli ve Şile ilçelerinden katılım sağladığı görülmüştür. Ankete katılanlara araba sahipliği 

açısından bakıldığında; %32.7’si araba sahibi olup olmadığı sorusuna ‘Evet’ (122 kişi) yanıtını 

verirken, %67.3’ü ‘Hayır’ (251 kişi) yani arabası olmadığı cevabını vermiştir. Katılımcıların eğitim 

durumları incelendiğinde; en yüksek ilköğretim (155 kişi) %41.60 ve en düşük doktora (3 kişi) 

%0.80 yüzde oranlarına ulaşılmıştır. Ankette aylık gelir aralıkları olarak minimum 2324 TL altı ve 

maksimum 9001 TL üzeri değerleri belirlenmiştir. Katılımcıların aylık gelir grupları incelendiğinde 

en yüksek katılım %31.6 ile 2325- 3500 TL (118 kişi), en düşük katılım %3.2 değeri ile 7501- 9000 

TL (12 kişi) ve %3.2 değeri ile 9001 TL üzeri (12 kişi) gelir seviyesinde olmuştur. Gelir düzeyi 

frekans dağılımı ortalaması 2.36 ve standart sapması 1.263 çıkmıştır. Son olarak, araştırma 

kapsamında incelenen cevaplayıcıların kim ile yaşadığı sorusu incelenmiş ve katılımcıların %94.10 

oranı ile 351 kişi ‘Ailem’ seçeneğini işaretlemiştir. 
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Tablo 1: Örneklem Profilini Tanımlayan İstatistikler 

En Sık Alışveriş Yapılan Mağaza 

   Max. Min. 
 Frekans  34 3 
 Yüzde  %9.1 %0.8 

Cinsiyet 

   Kadın Erkek 
 Frekans  216 157 
 Yüzde  %57.9 %42.1 

Yaş 
 Ortalama  38.95 
 Standart Sapma  10.98 

  Minimum Yaş  19 

  Maksimum Yaş  63 

Medeni Hali 

   Evli Bekar 
 Frekans  281 92 
 Yüzde  %75.3 %24.7 

Meslek 
   Max Min 
 Frekans  123 1 

Meslek 
 Yüzde  %33 %0.3 
 Meslek Sayısı  46 

İkamet Edilen İlçe  
 

  Max Min 

Frekans  58 1 

İkamet Edilen İlçe(devamı)  Yüzde  %15.5 %0.3 
  İlçe Sayısı  30 

Araba Sahip Olma Durumu 

   Evet Hayır 
 Frekans  122 251 
 Yüzde  %32.7 %67.3 

Eğitim Seviyesi 

   Frekans Yüzde 
 İlköğretim  155 %41.6 
 Lise  110 %29.5 
 Ön Lisans  58 %15.5 
 Lisans  42 %11.3 
 Yüksek Lisans  5 %1.3 
 Doktora  3 %0.8 

Aylık Gelir (TL) 

   Frekans Yüzde 

 

2324 TL Altında  109 %29.2 

2325-3500 TL  118 %31.6 

3501-5000 TL  85 %22.8 

5001-7500 TL  37 %9.9 

7501-9000 TL  12 %3.2 

9001 TL Üzeri  12 %3.2 

Ortalama  2.36 

Standart Sapma  1.263 

Kim İle Yaşadığı 

   Frekans Yüzde 
 Ailem  351 %94.1 
 Arkadaşlarım  1 %0.3 
 Partnerim/ Eşim  16 %4.3 
 Tek Başına  4 %1.1 
 Akrabalarımla  1 %0.3 

4.2. Ölçeklerin Değerlendirilmesi 

Ölçümlerde 5’li likert tipte bir ölçek kullanılmıştır. Mağaza atmosfer özellikleri seviyesinde mağaza 

markası çağrışımlarının (olumluluğu, güçlülüğü ve eşsizliği) değerlendirilmesinde 1- Hiç 

Katılmıyorum, 2- Pek Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- Kısmen Katılıyorum ve 5- Tamamen 

Katılıyorum şeklinde ve mağaza alışverişine yönelik tutum ölçümünde En Düşük (1), Düşük (2), 

Orta (3), Yüksek (4), Çok Yüksek (5) şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır. 

Marka imajını ölçmek için çağrışım değeri hesaplamasındaki 3 soru sorulmuştur. Mağaza özelliği 

çağrışımlarının güçlülüğü ’LCW mağazasının bu özelliğini kolayca hatırlarım.' sorusu ile, 

olumluluğu 'LCW mağazasının bu özelliği bende olumlu/ pozitif duygular uyandırıyor.' sorusu ile 
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eşsizliği 'LCW mağazası bu özelliği ile rakiplerinden farklıdır.' sorusu ile ölçülmüştür. Marka imajı 

ölçümü mağaza atmosfer özellik çağrışımlarının güçlülüğü, olumluluğu ve eşsizliğinin çarpımsal 

sonucudur. Buna marka ‘çağrışım değeri’ denilmiştir. 

Her bir mağaza özellik seviyesinde 25 mağaza özellik çağrışımı ve her birinin çağrışımlarının 

güçlülüğü, olumluluğu ve eşsizliği (Keller, 1998) ölçülmüş, Tablo 2’ de gösterilmiştir. 

Mağaza alışverişine yönelik tutumun üç boyutlu ölçüldüğü görülmüştür. Bu ölçüm için toplamda 12 

soru yöneltilmiştir. Birinci boyutu mağaza alışverişine yönelik satın alma eğilimi için 5 soru (Lau 

ve Lee, 1999; Chaudhuri ve Holbrook, 2001), ikinci boyutu mağaza alışverişine yönelik düşünceler 

için 4 soru ve üçüncü boyutu mağaza alışverişine yönelik duygular için 3 soru sorulmuştur (Turhan 

ve Akalın, 2012). 

4.2.1. Faktör Analizi Sonuçları ve Güvenilirlikleri 

Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerini sırasıyla test etmek için keşifsel faktör analizi ve 

Cronbach α katsayısı uygulanmıştır. Ölçüm sonuçlarına göre ölçekler geçerli ve güvenilir 

bulunmuştur. 

Turley and Milliman (2000)’in mağaza atmosfer özellikleri incelenmiştir. Bu özelliklerden 

hareketle marka imajı çağrışım bileşenlerini (olumluluğu, güçlülüğü ve eşsizliği) tespit etmek 

amacıyla ankette bulunan 25 adet ifade üzerinde yapılan keşifsel faktör analizi sonucu Tablo 2’ de 

verilmiştir. 

Tablo 2: Mağaza Atmosferi Özellikleri ve Her Bir Özelliğin ''Çağrışım Değeri'' İçin Geçerlilik- Güvenilirlik 

Testi 

Mağaza Özellikleri 
Çağrışım 

Değerleri 

Faktör 

Yükü 

Açıklanan Toplam 

Varyans (%) 

Cronbach’ın 

Alfa Değeri (α) 

1. LCW mağaza giriş ve çıkışları rahattır. 

B 0.846 

70.133 0.784 C 0.878 

D 0.786 

2. LCW mağazası evime yakındır. 

B 0.884 

78.479 0.862 C 0.914 

D 0.859 

3. LCW mağazasına ulaşım kolaydır. 

B 0.883 

79.315 0.868 C 0.917 

D 0.871 

4. LCW mağazası diğer giyim mağazalarına yakındır. 

B 0.870 

75.735 0.838 C 0.896 

D 0.844 

5. LCW mağazasındaki aydınlatma düzeyi uygundur. 

B 0.908 

80.331 0.875 C 0.920 

D 0.859 

6. LCW mağazasında mevsime göre sıcaklık/ 

soğukluk ayarlanmaktadır. 

B 0.895 

76.666 0.840 C 0.924 

D 0.804 

7. LCW mağazası ferah ve havadardır. 

B 0.903 

81.718 0.888 C 0.916 

D 0.893 

8. LCW mağazası temiz ve bakımlıdır. 

B 0.906 

80.605 0.878 C 0.915 

D 0.871 

9. LCW mağazasında birbirini tamamlayıcı ürünler 

bir arada yerleştirilmiştir. 

B 0.924 

82.843 0.895 C 0.935 

D 0.870 

10. LCW mağazasında beden ve renk seçeneklerine 

raflarda ve stantlarda kolayca ulaşılabilir. 

B 0.918 

83.26 0.898 C 0.941 

D 0.877 
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Tablo 2: Mağaza Atmosferi Özellikleri ve Her Bir Özelliğin ''Çağrışım Değeri'' İçin Geçerlilik- Güvenilirlik 

Testi (Devamı) 

Mağaza Özellikleri 
Çağrışım 

Değerleri 

Faktör 

Yükü 

Açıklanan Toplam 

Varyans (%) 

Cronbach’ın Alfa 

Değeri (α) 

11. LCW mağazasında bölümler ve reyonlar ürün 

gruplarına göre düzenlenmiştir. 

B 0.929 

82.346 0.891 C 0.933 

D 0.858 

12. LCW mağazasında satılan ürün çeşidi fazladır. 

B 0.930 

84.426 0.904 C 0.934 

D 0.891 

13. LCW mağazasının deneme kabinlerindeki 

aydınlatma uygundur. 

B 0.921 

83.894 0.903 C 0.938 

D 0.888 

14. LCW mağazasının deneme kabinlerinin boyutları 

uygundur. 

B 0.942 

87.056 0.925 C 0.942 

D 0.915 

15. LCW mağazasının deneme kabinlerindeki 

sıcaklık ve havalandırma yeterlidir. 

B 0.919 

84.461 0.908 C 0.929 

D 0.909 

16. LCW mağazasında rakiplerine göre kaliteli ürün 

daha uygun fiyata bulunmaktadır. 

B 0.937 

86.869 0.924 C 0.948 

D 0.911 

17. LCW mağazasındaki fiyat indirimleri rakiplerine 

oranla daha caziptir. 

B 0.931 

89.228 0.940 C 0.951 

D 0.952 

18. LCW mağazasında yapılan promosyon ve 

kampanyalar cezbedicidir. 

B 0.937 

89.28 0.940 C 0.946 

D 0.951 

19. LCW mağazasında ürün etiketleri ve ürün 

bilgileri rahatça görülebilir. 

B 0.927 

82.768 0.894 C 0.932 

D 0.869 

20. LCW mağazasında ödeme noktalarının sayısı 

yeterlidir. 

B 0.927 

86.226 0.920 C 0.932 

D 0.927 

21. LCW mağazası personeli güvenilirdir. 

B 0.945 

87.551 0.927 C 0.959 

D 0.902 

22. LCW mağazası personel sayısı yeterlidir. 

B 0.928 

85.706 0.916 C 0.944 

D 0.905 

23. LCW mağazası personeli müşterilerine karşı son 

derece ilgilidir. 

B 0.939 

88.093 0.932 C 0.949 

D 0.927 

24. LCW mağazası personeli kibar ve güler yüzlüdür. 

B 0.926 

84.955 0.911 C 0.932 

D 0.907 

25. LCW mağazası personelinin temizliği ve kişisel 

bakımı yeterlidir. 

B 0.945 

87.01 0.924 C 0.942 

D 0.911 

Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Yöntemi (Principal Component Analysis). 

B: Mağaza özellik çağrışımlarının güçlülüğü 

C: Mağaza özellik çağrışımlarının olumluluğu 

D: Mağaza özellik çağrışımlarının eşsizliği 

 

Mağaza alışverişine yönelik tutum ölçümü için gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda 12 sorudan 

oluşan anket soruları üç boyut (faktör) altında toplanmış, bunlara ilişkin faktör yükü, açıklanan 

toplam varyans yüzdesi, ölçeklere ilişkin güvenirlik analizi sonuçları da Tablo 3’ te gösterilmektedir. 
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Tablo 3: Üç Boyutlu Mağaza Alışverişine Yönelik Tutum Ölçeğinin Faktör Analizi 

 

Faktörler Açıklanan 

Toplam 

Varyans 

(%) 

Cronbach’ın 

Alfa Değeri (α) 

Satın 

Alma 

Eğilimi 

Düşünce Duygu 

1. Alışveriş ihtiyacım ortaya çıktığında LCW 

mağazasından alışveriş yapmayı tercih ederim. 
0.856   

79.839 0.935 

2. Bir ürüne ihtiyacım olduğunda, bu ürünü satan 

LCW mağazasından satın almayı isterim. 
0.841   

3. Bir ürün almak için alışverişe çıktığımda önce 

bu ürünü satan LCW mağazasına giderim. 
0.828   

4. Çok büyük ihtimalle LCW mağazasından bir 

ürün yine satın alacağım. 
0.77   

5. LCW mağazasından alışveriş yapmaya devam 

etmek niyetindeyim. 
0.749   

6. Kaliteli  0.812  

79.913 0.916 
7. Memnun edici  0.793  

8. Güvenilir  0.77  

9. Kullanışlı  0.72  

10. Sevimli   0.834 

83.961 0.903 11. Eğlenceli   0.825 

12. Mutluluk verici   0.787 

4.3. Varyans Analizi 

Bu araştırmada cevaplayıcılar, olumlu bir dille ifade edilen mağaza özellik çağrışımlarına katılım 

derecelerine göre; 3’ün altından yani (1) ve (2) ile yanıt verenler bir anlamda bu yargısal ifadelere 

katılımları düşük olanlar birinci grupta (Grup 1) toplandı. 3 ile ifade edenler bu yargısal 

değerlendirmeler konusunda kararsız olanlardır ve onlar bir grupta (Grup 2) toplandı. Son olarak 

3’ün üzerinde yani (4) ve (5) ile ifade edenler bir anlamda bu yargısal ifadelere katılımı pozitif 

anlamda yüksek olanlar son grupta (Grup 3) toplandı. Gruplandırılan katılımcıların, bu 

sınıflandırmaya göre mağaza özellikleri çağrışım değeri bakımından güçlülüğü, olumluluğu ve 

eşsizliği açısından ayrı ayrı farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi (Analysis of 

Variance – ANOVA) ile test edildi. 

Gruplar oluşturulurken her bir özellik seviyesinde analiz yapmak yerine toplam 25 özellik için 

varyans analizi yapacak şekilde veri düzenlendi. Dolayısıyla anketi 373 kişi için yapmış olsak da 25 

özellik seviyesinde yapıldığı için toplam 9325 (373*25) kadar örneklem birimi sayımız olmuştur. 

Grup 1 için örneklem sayımız 1618, Grup 2 için örneklem sayımız 1323, Grup 3 için örneklem 

sayımız 6384 çıkmıştır. Fakat tek yönlü varyans analizinde sağlıklı bir homojenlik testi yapabilmek 

için örneklem sayılarının eşit olması gerekliliğinden dolayı örneklem sayısı en aza uygun olacak 

şekilde diğer gruplardan vakalar tesadüfi olarak çekilmiş, örneklem sayıları eşitlenmiş ve varyans 

analizi bu duruma göre yapılmıştır. Toplam örneklem sayımız sınıflandırılan gruplara 

bölündüğünde her grup için 1323 örneklem birimi analize dahil edilmiştir. 

Bu şekilde sınıflandıran gruptaki kişilerin marka imajı değerlendirmeleri/ ölçümlerinin (çağrışım 

değeri) birbirinden anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için yapılan tek yönlü 

varyans analizinde gerekli tanımlayıcı istatistikler, Levene Test sonuçları sırasıyla Tablo 4, Tablo 5 

ve Tablo 6‘da gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Tanımlayıcı İstatistikler 

Mağaza Özellikleri N Minimum Maximum Ortalama 
Standart 

Sapma 

LCW mağaza giriş ve çıkışları rahattır. 373 1 5 4.08 1.141 

LCW mağazası evime yakındır. 373 1 5 3.56 1.461 

LCW mağazasına ulaşım kolaydır. 373 1 5 4.01 1.229 

LCW mağazası diğer giyim mağazalarına yakındır. 373 1 5 4.04 1.195 

LCW mağazasındaki aydınlatma düzeyi uygundur. 373 1 5 4.09 1.184 

LCW mağazasında mevsime göre sıcaklık/ soğukluk 

ayarlanmaktadır. 
373 1 5 4.14 1.185 

LCW mağazası ferah ve havadardır. 373 1 5 3.54 1.353 

LCW mağazası temiz ve bakımlıdır. 373 1 5 4.01 1.073 

LCW mağazasında birbirini tamamlayıcı ürünler bir arada 

yerleştirilmiştir. 
373 1 5 3.83 1.192 

LCW mağazasında beden ve renk seçeneklerine raflarda ve 

stantlarda kolayca ulaşılabilir. 
373 1 5 3.96 1.243 

LCW mağazasında bölümler ve reyonlar ürün gruplarına göre 

düzenlenmiştir. 
373 1 5 4.06 1.171 

LCW mağazasında satılan ürün çeşidi fazladır. 373 1 5 3.96 1.166 

LCW mağazasının deneme kabinlerindeki aydınlatma 

uygundur. 
373 1 5 4.03 1.211 

LCW mağazasının deneme kabinlerinin boyutları uygundur. 373 1 5 3.8 1.297 

LCW mağazasının deneme kabinlerindeki sıcaklık ve 

havalandırma yeterlidir. 
373 1 5 3.44 1.362 

LCW mağazasında rakiplerine göre kaliteli ürün daha uygun 

fiyata bulunmaktadır. 
373 1 5 3.64 1.277 

LCW mağazasındaki fiyat indirimleri rakiplerine oranla daha 

caziptir. 
373 1 5 3.68 1.286 

LCW mağazasında yapılan promosyon ve kampanyalar 

cezbedicidir. 
373 1 5 3.46 1.26 

LCW mağazasında ürün etiketleri ve ürün bilgileri rahatça 

görülebilir. 
373 1 5 4.08 1.168 

LCW mağazasında ödeme noktalarının sayısı yeterlidir. 373 1 5 3.49 1.406 

LCW mağazası personeli güvenilirdir. 373 1 5 3.89 1.145 

LCW mağazası personel sayısı yeterlidir. 373 1 5 3.65 1.224 

LCW mağazası personeli müşterilerine karşı son derece 

ilgilidir. 
373 1 5 3.66 1.222 

LCW mağazası personeli kibar ve güler yüzlüdür. 373 1 5 3.68 1.172 

LCW mağazası personelinin temizliği ve kişisel bakımı 

yeterlidir. 
373 1 5 3.88 1.184 

N: Katılımcı sayısı 
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Tablo 5: Tanımlayıcı İstatistikler 

 N Ortalama Standart Sapma Std. Hata Minimum Maksimum 

*Marka çağrışımlarının 

güçlülüğü 

Grup 1 1323 2.22 1.203 0.033 1 5 

Grup 2 1323 3.1 0.723 0.02 1 5 

Grup 3 1323 4.3 0.811 0.022 1 5 

Toplam 3969 3.21 1.265 0.02 1 5 

*Marka çağrışımlarının 

olumluluğu 

Grup 1 1323 1.96 0.975 0.027 1 5 

Grup 2 1323 3.01 0.768 0.021 1 5 

Grup 3 1323 4.24 0.857 0.024 1 5 

Toplam 3969 3.07 1.277 0.02 1 5 

*Marka çağrışımlarının 

eşsizliği 

Grup 1 1323 2.07 1.061 0.029 1 5 

Grup 2 1323 2.97 0.823 0.023 1 5 

Grup 3 1323 3.97 1.099 0.03 1 5 

Toplam 3969 3 1.266 0.02 1 5 

Grup 1: Mağaza özellik çağrışımlarına katılımı düşük olanlar 

Grup 2: Mağaza özellik çağrışımlarına katılımı karasız olanlar 

Grup 3: Mağaza özellik çağrışımlarına katılımı yüksek olanlar 

*25 mağaza özellik seviyesinde özellikler agrege edilmiştir. 

Tablo 6: Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Levene Test Sonuçları 

  
Kareler 

Toplamı 
df Ort. Kare F Anlamlılık 

Levene 

Testi 
df1 df2 Anlamlılık 

*Marka 

çağrışımlarının 

güçlülüğü 

Gruplar 

Arası 
2878.543 2 1439.272 1644.147 

.000 

183.332 2 3966 .000 

Grup İçi 3471.802 3966 0.875  
 

Toplam 6350.345 3968   

*Marka 

çağrışımlarının 

olumluluğu 

Gruplar 

Arası 
3463.256 2 1731.628 2283.909 

.000 

73.35 2 3966 .000 

Grup İçi 3006.966 3966 0.758  
 

Toplam 6470.222 3968   

*Marka 

çağrışımlarının 

eşsizliği 

Gruplar 

Arası 
2375.669 2 1187.835 1183.573 

.000 

96.932 2 3966 .000 

Grup İçi 3980.281 3966 1.004  
 

Toplam 6355.951 3968   

*25 mağaza özellik seviyesinde özellikler agrege edilmiştir. 

 

Anova analizi sonuçlarına göre gruplar arası anlamlı bir farklılık görülmüştür. Yapılan Levene 

varyansların homojenliği testinde anlamlılık değeri (p) olan .000˂.005 olduğundan varyanslar 

homojen değildir sonucu görülmüştür. Bu sebeple varyans analizinde Post Hoc 

değerlendirmelerinde hangi iki grup arasında anlamlı farklılık olup olmadığına bakılırken Games 

Howell çoklu karşılaştırma opsiyonu seçilmiştir (bkz. Tablo 7). 
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Tablo 7: Post Hoc Testi- Çoklu Karşılaştırmalar- Games-Howell 

Bağımlı 

Değişken 
(I) grup (J) grup 

Ortalama 

Fark (I-J) 

Standart 

Sapma  

Anlamlılık 

95% Güven Aralığı 

  Alt Sınır 
Üst 

Sınır 

Marka 

çağrışımlarının 

güçlülüğü 

Grup 1 
Grup 2 -.872* 0.039 .000 -0.96 -.78* 

Grup 3 -2.077* 0.04 .000 -2.17 -1.98* 

Grup 2 
Grup 1 .872* 0.039 .000 0.78 .96* 

Grup 3 -1.206* 0.03 .000 -1.28 -1.14* 

Grup 3 
Grup 1 2.077* 0.04 .000 1.98 2.17* 

Grup 2 1.206* 0.03 .000 1.14 1.28* 

Marka 

çağrışımlarının 

olumluluğu 

Grup 1 
Grup 2 -1.052* 0.034 .000 -1.13 -.97* 

Grup 3 -2.286* 0.036 .000 -2.37 -2.20* 

Grup 2 
Grup 1 1.052* 0.034 .000 0.97 1.13* 

Grup 3 -1.234* 0.032 .000 -1.31 -1.16* 

Grup 3 
Grup 1 2.286* 0.036 .000 2.2 2.37* 

Grup 2 1.234* 0.032 .000 1.16 1.31* 

Marka 

çağrışımlarının 

eşsizliği 

Grup 1 
Grup 2 -.896* 0.037 .000 -0.98 -.81* 

Grup 3 -1.894* 0.042 .000 -1.99 -1.80* 

Grup 2 
Grup 1 .896* 0.037 .000 0.81 .98* 

Grup 3 -.998* 0.038 .000 -1.09 -.91* 

Grup 3 Grup 1 1.894* 0.042 .000 1.8 1.99* 
  Grup 2 .998* 0.038 .000 0.91 1.09* 

*Ortalama fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Grup 1: Mağaza özellik çağrışımlarına katılımı düşük olanlar 

Grup 2: Mağaza özellik çağrışımlarına katılımı karasız olanlar 

Grup 3: Mağaza özellik çağrışımlarına katılımı yüksek olanlar 

 

Tablo 7’ de sonuçlara bakıldığında görülüyor ki grupların tüm ikili kombinasyonları birbirinden 

anlamlı şekilde farklılaşıyor yani olumlu ifade edilen mağaza özellik çağrışımlarına düşük katılım 

gösteren, kararsız olan ve yüksek katılım gösteren olarak tanımlanan Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 

marka çağrışımlarının güçlülüğü, olumluluğu ve eşsizliği bakımından birbirlerinden anlamlı bir 

şekilde farklılaşıyor. Bu sebeple bundan sonraki kısımda hipotez testi için yapılacak olan 

korelasyon ve regresyon analizleri her bir grup için ayrı ayrı yapılacaktır.  

4.4. Korelasyon Analizi 

Marka imajı ve mağaza alışverişine yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ve eğer 

bir ilişki mevcutsa bu ilişkinin yönü hakkında bilgi edinmek için korelasyon analizine 

başvurulmuştur. 

Marka imajı için mağaza atmosfer özellik çağrışımlarının güçlülüğü, olumluluğu, eşsizliğine ait 

değerlerin çarpımsal sonucu olarak hesaplanan agrege edilmiş değeri korelasyon ve regresyon 

analizlerine dahil edilmiştir (5’li likert ile ölçüm yapıldığı için en düşük 1 ve en yüksek 125 

arasında değer alabilmektedir). 

Mağaza alışverişine yönelik tutum ölçümü de çok boyutludur. Üç boyutun ortalaması alınıp agrege 

edilerek tek boyutlu bir değişken olarak korelasyon ve regresyon analizlerine dahil edilmiştir. 
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Tablo 8: Korelasyon Analizi ve Sonuçları 

Değişkenler Grup Adı Ortalama 
Standart 

Sapma 

Marka 

İmajı 

Mağaza 

Alışverişine 

Yönelik Tutum 

Marka İmajı 
Pearson 

Korelasyon 

Grup 1 21.172 30.723 1  

Grup 2 36.978 29.573 1  

Grup 3 76.180 39.646 1  

Mağaza Alışverişine Yönelik 

Tutum 

Pearson 

Korelasyon 

Grup 1 2.973 0.963 .171** 1 

Grup 2 3.247 0.857 .160** 1 

Grup 3 3.719 0.756 .338** 1 

Anlamlılık düzeyi (çift taraflı) 

**Pearson korelasyon değeri 0.01 düzeyinde anlamlı 

*Pearson korelasyon değeri 0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Korelasyon analizine göre; olumlu ifade edilen mağaza özellik çağrışımlarına düşük katılım 

gösteren katılımcıları temsil eden Grup 1 (r = .171**, p<.005), kararsız olan katılımcıları temsil 

eden Grup 2 (r = .160**, p<.005) ve yüksek katılım gösteren katılımcıları temsil eden Grup 3 (r = 

.338**, p<.005) için marka imajı ve mağaza alışverişine yönelik tutum arasında anlamlı ve pozitif 

yönde ilişkili gözlenmiştir. Korelasyon analizleri sonucunda bulunun bağıntılar, araştırma 

modelinde tanımlanan marka imajının mağaza alışverişine yönelik tutuma etkisine yönelik 

beklentilerle ilgili tutarlı deliller sağlamaktadır. 

4.5. Regresyon Analizi 

Bu çalışmada öne sürülen ‘’marka imajı mağaza alışverişine yönelik tutumu pozitif etkiler’’ 

hipotezini test etmek üzere farklı üç grup için regresyon analizi yapılmıştır.  

Olumlu ifade edilen mağaza özellik çağrışımlarına düşük katılım gösteren katılımcıları temsil eden 

Grup 1, kararsız olan katılımcıları temsil eden Grup 2 ve yüksek katılım gösteren katılımcıları 

temsil eden Grup 3 için ayrı ayrı regresyon analizleri yapılmış olup Tablo 9’ da gösterilmiştir.   

Tablo 9: Regresyon Analizi ve Sonuçları 

Grup Model 

Standardize 

edilmemiş 

Standardize 

edilmiş t Anlamlılık R2 df F Anlamlılık 

ß St. Hata ß 

Grup 

1 

Sabit 2.859 0.029  100.172 .000 

.171 1 49.335 .000 Marka 

İmajı 
0.005 0.001 0.171*** 7.024 .000 

Grup 

2 

Sabit 3.075 0.037  83.168 .000 

.160 1 35.235 .000 Marka 

İmajı 
0.005 0.001 0.160*** 5.936 .000 

Grup 

3 

Sabit 3.227 0.019  166.78 .000 

.338 1 821.23 .000 Marka 

İmajı 
0.006 0 0.338*** 28.657 .000 

• Belirlilik katsayısı (R2) için anlamlılık seviyesi (çift taraflı) *p<.10, ** p<.05, *** p<.01 

• Regresyon katsayıları (ß) için anlamlılık seviyesi (çift taraflı) *p<.10, ** p<.05, ***p<.01 

 

Marka imajının mağaza alışverişine yönelik tutum üzerindeki etkisinin incelendiği araştırmada 

analiz sonuçlarına göre, her bir katılımcı grubu için marka imajının bu tutuma istatistiksel olarak 

p<0.01 düzeyinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Grup 1 için F: 49.335, R2: 0.171, 

p<0.01, Grup 2 için F: 35.235, R2: 0.160, p<0.01 ve Grup 3 için F: 821.23, R2: 0.338, p<0.01 

değerleri çıkmıştır.  Tespit edilen bu anlamlı etkinin pozitif yönlü olduğu görülmüş ve etki 

büyüklükleri Grup1 için ß: 0.171, Grup 2 için ß: 0.160 ve Grup 3 için ß: 0.338 olmuştur.   
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5. Değerlendirme ve Sonuç 

Tanımlanan bir dizi mağaza atmosfer özelliğinin tüketicilerde çağrıştırdığı marka imajı dikkate 

alındığında, marka imajının bu mağazada alışveriş yapma ile ilgili tüketicilerin tutumlarını nasıl 

etkilediği gözlemlendi. Olumlu bir marka imajına sahip bilinen bir markanın mağazasından alışveriş 

yapmak da aynı şekilde olumlu değerlendirilecektir sonucuna varıldı. Kuvvetli (olumlu, güçlü, 

eşsiz) bir marka imajıyla mağaza olumlu hisler, düşünceler ve davranışsal eğilimler oluşturduğu 

potansiyel müşterileri kendine çekecektir.  

Bilinen bir mağaza için marka imajının göstergesi olarak “çağrışım değeri” mağaza atmosfer 

özelliklerinden hareketle hesaplanmıştır.  Bu özellik çağrışımlarının ne kadar olumlu, güçlü ve eşsiz 

oluşu ile ilgili değerlendirmelerin çarpım fonksiyonu bu mağazanın marka imaj değeridir. Bir başka 

ifadeyle tüketiciler mağaza atmosfer özelliklerini ne kadar fazla olumlu, güçlü ve eşsiz bulursa o 

mağazanın marka imajı da o kadar kuvvetle pozitiftir. Teoride yer verilse de marka imajı 

ölçümlerinde bu hesaplama yöntemine daha önce başvurulmamış olması aslında şaşırtıcıdır. Bu 

şekilde uygulanan marka imajı değeri hesaplanışı, bir sonraki çalışmalarda mağaza atmosfer 

özellikleri dışında farklı marka çağrışımları dikkate alındığında yine olumlu, güçlü ve eşsiz 

değerleri hesap edilerek uygulanabilir.  

Mağaza atmosferini ifade eden olumlu özellik çağrışımlarını kuvvetle onayan tüketiciler, 

onamayanlar veyahut bu konuda kararsız kalanlar arasında bakıldığında marka çağrışımlarını güçlü, 

olumlu ve eşsiz algılayışları farklı şekillerdedir. Bu sebeple bu araştırmada marka imajı mağazadan 

alışverişe yönelik tutumu pozitif etkiler öngörüsünü bu kişiler için ayrı ayrı test etmek gerekmiştir. 

Çünkü bu kişilerin öncelikli olarak mağaza özellik çağrışımlarına dair farklılaşan güçlülük, 

olumluluk ve eşsizlik algılarıyla aslında marka imajı değerlendirmeleri farklılaşmaktadır. 

Görülmektedir ki olumlu mağaza atmosfer özellikleri algılamaları yüksek kişilerde bu mağaza 

özellikleri daha olumlu, daha güçlü ve daha eşsiz görülmektedir. Ancak mağaza özelliklerini olumlu 

algılamaları düşük seviyelerde olan kişiler ise tersine daha az olumlu, daha az güçlü ve daha az 

eşsiz görmektedir. Mağaza özellik çağrışımlarının olumlu olup olmadığı konusunda kararsız 

kalanlar dahi mağaza özellik çağrışımlarını olumlu algılamaları düşük seviyede olanlara nispetle bu 

özellikleri daha fazla olumlu, güçlü ve eşsiz bulmuşlardır. Sonuç olarak mağaza özelliklerinin ne 

derece olumlu kabul edildiği bu özellik çağrışımlarının olumlu, güçlü ve eşsizlik seviyelerini de 

etkilemektedir. Bu anlamda mağaza özellik çağrışımları ifadelerinin olumlu veya pozitif bir dille 

ifadesi tüketici marka imajı değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık yaratmıştır.   

Olumlu mağaza özelliklerini kuvvetle onayan kişiler, onamayanlar veyahut bu konuda kararsız 

kalanlar dahil farklılaşan marka imajı değerlendirmeleri olmasına rağmen hepsinde marka imajı 

olumlu oldukça bu mağazada alışveriş yapmaya karşı daha olumlu tutum geliştirmişlerdir. Fakat 

anlamlı şekilde farklılaşan marka imajı değerlendirmeleri şöyle bir sonuç doğurmuş; hepsi için 

mağaza imajının mağazada alışverişe yönelik tutumları üzerindeki etki dereceleri de farklılaşmıştır. 

Olumlu mağaza atmosfer özellikler algılamaları yüksek kişilerde marka imajının mağazada 

alışverişle ilgili tutum üzerindeki etkisi en fazla iken, buna kıyasla mağaza özellik çağrışımlarının 

olumlu olup olmadığı konusunda kararsız kalanlarda bu etki nispeten daha az olmakla beraber 

mağaza özellik çağrışımlarını olumlu algılamaları düşük seviyede olanlara kıyasla ise daha fazladır. 

Buradan varılan sonuç, olumlu özellik çağrışımlarına dair farklılaşan marka imajı algılarına göre 

kişilerin marka imajı değerlendirmeleri mağazadan alışveriş yapmaya yönelik tutumlarını da farklı 

şekillerde etkileyecektir.  
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Abstract 

Unmanned aerial vehicles (UAVs) have become very popular recently. Among these, four-rotor 

unmanned aerial vehicles (FRUAV) have become even more popular. The reason for this is that 

these systems are cheap in terms of materials and control systems are easier than devices such as 

helicopters. In this study, the relationship between pulse width modulation (PWM), which 

determines the rotor rotation speed, and rotor speed in FRUAV was investigated. In FRUAV, 

brushless direct current motors (BDCM) are generally used as motors. This BDCM is driven by 

special driver circuits. Due to the structural differences of BDCM and the structure of the driver 

circuits; There is an rotor speed and PWM problem. In other words, even if driver circuits of the 

same brand and specification are applied to BDCMs produced in the same factory, the same motor 

speed cannot be obtained. In this study, the methods to rotate the BDCM in the FRUAV at the same 

number of cycles have been investigated. With the method developed, the motors were rotated at the 

same speed. The control of motors with Arduino Mega 2560 was experimentally implemented. The 

data obtained were processed in Matlab environment. 

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Pulse Width Modulation (PWM), rotor speed, Curve 

Fitting 

1. Giriş 

Yapılan araştırmalar neticesinde döner kanatlı insansız hava aracının fırçasız motorların hız ve tork 

kontrolleri gerçekleştirilmiş, dikey iniş kalkış ve yükselti tutumu dengelenmiştir. Geliştirilen PID 

uygulaması ile elektronik hız kontrol cihazı ve motorların uyumsuzlukları telafi edilmiştir. 

İvmeölçer ve jiroskop birleştirilerek atalet ölçüm birimi kullanılmış, böylece dengesiz iniş kalkış ve 

sapmalara karşı stabilize edilmiştir. [1]  Bulanık mantık yaklaşımına dayalı dört motorlu insansız 

hava aracının doğrusal olmayan ve dinamik modeli karmaşık bir kontrol algoritması türetilmiştir. 

[2], [3], [4] Dört motorlu helikopterin otonom bir şekilde hareketi, manevra kabiliyeti ve dengeli 

iniş kalkış yapabilen PD algoritması kullanılarak kontrol stratejisi geliştirilmiştir. [5] Kayma kipli 

kontrol, ters dinamik kontrol, PD kontrol ve geri adımlamalı kontrol yöntemleri ile lineer olmayan 

quadrotorun açısal durum dengelenmesi değerlendirilmiştir. Dolayısıyla quadrotorun dikey iniş ve 

kalkış sisteminin irtifa kontrolü gerçekleştirilmiştir. [6] Doğrusal olmayan ve kararsız sistemlerin 

güvenli bir şekilde eşzamanlı olarak kontrol edilmesi önemlidir. Dört kanatlı motorlar için 

geliştirilen bariyer kontrol fonksiyonu (BKF) güvenli güçlendirme mimarisidir. [7] Dört motorlu 

insansız hava araçları için izleme hatalarına karşın dinamik yüzey kayma yöntemi geliştirilerek rota 

kontrolü ve geri bildirim verileri düzenlenmiştir. [8], [9], [10], [11] Dört motorlu insansız hava 

araçlarında gözlemci tabanlı süper bükme tasarımı [12], [13] ile karşılaştırmalı tutum sabitleme ve 

irtifa kontrolü yapılmıştır. [14] Dört motorlu İHA sistemlerinde yapay sinir ağı tabanlı sabit zamanlı 

geri adım kontrolü geliştirilerek yörünge takibi yapılmıştır. [15] Döner kanatlı insansız hava araçları 

için geliştirilen parçacık sürü optimizasyonu ile motorların gereksiz gürültüsü ve pervanelerdeki 
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sürtünmelerin önüne geçilmiştir. Bu yöntem Matlab görsel ara yüzünde (GUI) ile gösterilmiştir. 

[16] Entegre kondansatörü proksimal politika optimizasyonu (PPO-IC) ile dört motorun hız 

kontrolünü sağlamak için oluşturulan öğrenme algoritması yöntemidir. Bu algoritma sayesinde hız 

izleme doğruluğu ve sağlamlığı gerçekleştirilmiştir. Güvenli ve istikrarlı bir uçuş yapabilmek için 

çalışılan PPO-IC öğrenme algoritması karakteristik eğri grafiği PID kontrol algoritması ile 

karşılaştırılıp başarılı sonuçlar elde edilmiştir. [17] Sağlam ve Dayanıklı dört rotorlu ve döner 

kanatlı İHA için bulanık sistem kullanılarak bazı yöntemler geliştirilmiştir. Doğrusal olmayan 

sistemin belirsizliklerinin önüne geçilmesi, [18] hataların en aza indirgenmesi ve hava, kara ve 

deniz de kontrollü uçuş yapabilmesi için yüksek keşifli parçacık optimizasyonu geliştirilmiştir. [19], 

[20], [21], [22] İnsansız hava araçları 20. yüzyılda uzaktan kumanda edilebilen bir sistem olarak 

ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar ulaşan bu sistemler birçok askeri ve sivil alanlarda kullanılması 

ve gömülü sistemler ve haberleşme alanlarındaki gelişmeler neticesinde araştırmacılara ışık 

tutmuştur. Kendi güç sistemi olan İHA’lar uzaktan kumanda edilebilen veya otomatik olarak 

uçurulan pilotsuz hava araçlarıdır. [23] 1. Dünya Savaşı ile birlikte askeri alanda sıkça kullanılan bu 

İHA’lar sayesinde keşif, gözetleme, istihbarat gibi önemli faydalar sağlamıştır. [24] Son yıllarda 

geliştirilen İHA’lar ile arama kurtarma, yangın söndürme, taşımacılık, veri toplama ve tarım 

uygulama alanlarında istikrar gözlenmiştir. [25] İçerisinde bulunduğumuz teknoloji çağıyla artık 

sıfır insan kaybı ve düşük maliyetli otonom insansız hava araçları üretilmiştir. İhtiyaçların bu derece 

artması bizi dört motorlu insansız hava araçları (DMİHA) üzerine çalışmalara yönlendirmiştir. [26] 

Dört motorlu insansız hava araçlarının malzemeleri; fırçasız doğru akım motorları (FDAM), motor 

sürücü sensörleri, arduino mega 2560, batarya ve gövde sistemi gibi materyaller sayesinde birçok 

araştırmacıların konusu olmuştur.[27], [28] DMİHA’nda motor dönüş hızını ayarlayan darbe 

genişlik modülasyonu (DGM) ile motor hızı arasındaki ilişki incelenmiştir. FDAM ile motor 

sürücüleri birbirinin aynısı olmasına rağmen DGM ile gönderilen verilerin motorların hızıyla aynı 

olmaması ve dengesiz artıp azalması nedeniyle matlab ortamında eğri uydurma metodu kullanılarak 

verilerin eşitlenmesi sağlanmıştır. Arduino Mega 2560 ile deneysel olarak grafikler elde edilmiş ve 

matlab ile işlenmiştir. Makalemizin geri kalan bölümleri şu şekildedir. İkinci bölümde sistem 

modeli anlatılacak sonraki bölümde matematiksel modellemelerden bahsedeceğiz ve son bölümde 

ölçüm ve sonuç kısmını anlatıp bitireceğiz. 

2. Sistem Modeli 

Şekil 1’de görüldüğü gibi dört motorlu insansız hava aracı dikey yönde iniş kalkış hareketi 

yapabilen hava araçlarıdır. İskelet yapısının orta kısmı kütle ağırlık merkezi olan DMİHA dört tane 

sağlam ve hızlı fırçasız doğru akım motorlarından (FDAM) oluşmaktadır. Bu FDAM iki tanesi saat 

yönünde dönerken diğer ikisi saat yönünün tersinde dönüşünü tamamlar.  

 

Şekil 1: Dört Motorlu İnsansız Hava Aracının Modeli 

DMİHA’nın dinamiğinde iki koordinat sistemi vardır. Birincisi sabit olan ve X, Y, Z ile gösterilen 

yer koordinatıdır. Diğeri ise hareketli olan ve x, y, z ile gösterilen cihaz koordinatıdır. Burada 
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FDAM’nın hareketi için bu eksenler büyük öneme sahiptir. DMİHA açıları değiştirilirken dikey 

eksende dengede kalmasını sağlayan toplam itme kuvveti sabit tutulmalıdır. Yunuslama (pitch) açısı 

(θ) cihaz koordinatının x ekseninde olan ön ve arka FDAM’nın değerleri ayarlanılarak hızı kontrol 

edilir. Yalpa (roll) açısının (ϕ) hızını azaltıp arttırabilmek için cihaz koordinatındaki y ekseninde 

bulunan sol ve sağ FDAM’nın değiştirilmesi gerekir. Sapma (yaw) açısını (ψ) değiştirebilmesi için 

tüm FDAM’nın hızları arttırılıp azaltılmalıdır. Son olarak z eksenindeki hareketi ise FDAM’nın 

orantılı bir şekilde ayarlanmasıyla gerçekleşecektir. [29], [30] 

2.1. Fırçasız Doğru Akım Motorları 

Fırçasız doğru akım motorları (FDAM) komütatör ve fırça kısımlarının yerini yarı iletken anahtar 

ile doldurulmasıyla meydana gelmişlerdir. Stator kısmında bobin sargıları ve rotor kısmında 

mıknatıs olan FDAM insansız hava aracı araştırmacılarının da tercih etmesine neden olmuştur. 

FDAM’nın DMİHA’da tercih edilmesinin sebepleri şunlardır: 

• Yüksek hız ve verim, 

• Güçlü tork, 

• Sessiz ve gürültüsüz çalışmaları, 

• Bakımı kolay olması,  

• Moment-hız ilişkisi olması gibi durumlardan dolayı tercih edilmektedir. 

FDAM’da yüksek performans elde etmek ve belirsiz hız kontrolünün iyileştirilmesi sebebiyle 

uyarlamalı geri adımlamalı kontrol metodu geliştirilmiştir. Çalışmalar neticesinde yük momentinin 

değişken olması ve hız kontrolünün ayarlanamaması gibi problemlerin önüne geçilip tatmin edici 

sonuçlar elde edilmiştir. [31] 

2.2. Darbe Genişlik Modülasyonu 

Sinyal işleme tekniği olarak da bilinen darbe genişlik modülasyonu (DGM) cihazlara gönderdiği 

elektriğin gücünü kontrol etmektir. Dört motorlu insansız hava araçlarına gönderdiği sinyal verisi 

ile devir sayıları ve motor hızları ile alakalı ilişkiyi düzenleme işlemi gerçekleştirir. Dört motorlu 

insansız hava araçları için dört adet darbe genişlik modülasyonuna ihtiyaç vardır. Kontrol 

biriminden veya sensörden (HC-89) gelen veriyi işleyen DGM devir sayısı ile orantılı bir şekilde 

artış azalış göstermektedir. [32] Li-Po bataryaların tam şarjda olmasına rağmen kullanıldıkça düşüş 

gerçekleştirmesi açısal hızın düşmesine neden olur. Bu da DMİHA için önem arz etmektedir. 

DGM’nin değeri sabit tutularak bataryaya ait elektriksel gücün değerleri ölçülmüştür. [33] 

3. Matematiksel Modelleme 

Dört motorlu insansız hava aracının hareket kabiliyeti ikiye ayrılır. Bunlar doğrusal yer değiştirme 

hareketi ve açısal dönme hareketidir. Aşağıdaki denklemlerden görüleceği üzere açısal dönme 

hareketi yer değiştirme hareketinden bağımsızdır. Fakat yer değiştirme hareketi açısal dönme 

hareketine bağımlı bir şekilde dönüşünü gerçekleştirir. 

𝑈1 = 𝑏(Ω1
2 + Ω2

2 +Ω3
2 + Ω4

2)

𝑈2 = 𝑏(−Ω2
2 + Ω4

2)

𝑈3 = 𝑏(Ω3
2 − Ω1

2)

𝑈4 = 𝑑(−Ω1
2 + Ω2

2 − Ω3
2 +Ω4

2)

Ω𝑇 =Ω1 −Ω2 +Ω3 −Ω4

⟩                             (1) 

Denklem 1’de verilen 𝑈1 İHA’ya motorların uyguladıpı toplam itme kuvvetidir. U2, 𝑈3, 𝑈4 ise 

DMİHA ekseninde motorlar tarafından açısal dönüş hareketine sebep olan torklardır. Ω1, Ω2, Ω3, Ω4 

sırasıyla motor hızlarıdır. Ω𝑇 ise motorların bağıl hızlarıdır. b, itme katsayısı ve d ise sürükleme 

katsayısıdır. 
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Denklem 2’de verilen θ, ψ, ϕ DMİHA hareketsiz eksene bağlı durumunu belirleyen Euler açılarıdır. 

x, y, z ise hareketsiz eksende merkezin bulunduğu konumdur. ℓ , DMİHA’nın kütle merkezi ile 

pervanenin dönme ekseninde ki mesafedir, m DMİHA kütlesidir. Јr, motorların eylemsizlik 

momenti, Ix, Iy, Iz ise DMİHA kütle merkezinin etrafındaki eylemsizlik momentleridir.  
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⟩                                           (3) 

DMİHA’nın bulunduğu yükseklikteki açısal hareket hızı istendiğinde denklem 3’de verilen değerler 

kullanılır. FDAM’nın ürettiği toplam tork korunması istenilirse bu denklem 3’den faydalanılabilir. 

Aşağıdaki tablo1’de gösterilen değişken değerleri ve tanımları detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

Tablo 1: Dört Motorlu İnsansız Hava Aracının Değişkenleri 

Değişken Sembolleri Değer Birim Değişken Tanımları 

𝐼𝑥 0.0086 𝑘𝑔𝑚2 x ekseni eylemsizlik momenti 

𝐼𝑦  0.0087 𝑘𝑔𝑚2 y ekseni eylemsizlik momenti 

𝐼𝑧 0.0173 𝑘𝑔𝑚2 z ekseni eylemsizlik momenti 

𝐽𝑟 3,7405.10−5 𝑘𝑔𝑚2 Motor eylemsizlik momenti 

b 3,12.10−5 𝑁𝑠2 İtme katsayısı 

d 9.10−7 𝑁𝑚𝑠2 Sürüklenme katsayısı 

m 0.4796 kg DMİHA’nın kütlesi 

ℓ 0.221 m DMİHA’nın kol uzunluğu 

 

Şekil 4’de gösterilen denklemler darbe genişlik modülasyonu ile dört motorlara da ayrı ayrı 

gönderdiğimiz verileri göstermektedir. Elde edilen bu veriler işlenerek FDAM’nın devir sayıları 

ölçülmüştür. DGM1, birinci motorun darbe genişlik modülasyonu, DGM2, DGM3, DGM4 ise 

sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü motorların darbe genişlik modülasyonuna eşittir. DS ile 

gösterilen ise devir sayısını vermektedir.  

𝐷𝐺𝑀1 = 2,6364 ∗ 10−7 ∗𝐷𝑆4 − 8,7075 ∗10−5 ∗𝐷𝑆3 + 0,0093 ∗𝐷𝑆2 − 0,2444 ∗ 𝐷𝑆 + 33,5619

𝐷𝐺𝑀2 = 3,3578 ∗ 10−7 ∗𝐷𝑆4 − 1,1110 ∗10−4 ∗𝐷𝑆3 + 0,0121 ∗𝐷𝑆2 − 0,3573 ∗ 𝐷𝑆 + 33,3256

𝐷𝐺𝑀3 = 3,4917 ∗ 10−7 ∗𝐷𝑆4 − 1,1340 ∗10−4 ∗𝐷𝑆3 + 0,0122 ∗𝐷𝑆2 − 0,3570 ∗ 𝐷𝑆 + 33,3773

𝐷𝐺𝑀4 = 3,0830 ∗ 10−7 ∗𝐷𝑆4 − 9,6457 ∗10−5 ∗𝐷𝑆3 + 0,0100 ∗𝐷𝑆2 − 0,2587 ∗ 𝐷𝑆 + 33,4333}
 

 
 (4) 

4. Ölçüm ve Değerler 

4.1. FDAM’nun Devir Sayısının Ölçülmesi 

Dört motorlu insansız hava araçlarında fırçasız doğru akım motorlarının hız değerlerini ölçmek için 

motor hız sensörlerine (HC-89) ihtiyacımız vardır. Motor hız sensörleri sayesinde elde edilen 
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değerleri matlab, osiloskop veya arduino gibi ortamlarda fırçasız doğru akım motorlarının devir 

sayılarını ve hızlarını görmemizi sağlıyor. 

 

Şekil 2: Fırçasız Doğru Akım Motorlarının Osiloskopda Farklı Değerleri 

Şekil 2’de gösterilen değerler HC-89 motor hız sensörleri yardımıyla fırçasız doğru akım 

motorlarının osiloskop üzerindeki farklı sonuçlarını göstermektedir. Darbe genişlik modülasyonu ile 

gönderilen veriler motorların devir sayılarını ölçmektedir. DGM sinyali ile kontrol edilir. 

FDAM’nın hızlarını yani devir sayılarını ölçmek için fotoelektrik kızıl ötesi HC-89 sensörü 

kullanılmıştır. HC-89 sensöründen alınan devir sinyalinin osilaskop görüntüsü yukarıda 

gösterilmiştir. Bu sinyal arduino mega 2560 da yazılan yazılım ile devir sayısına çevrilmiştir. Şekil 

2’de verilen osiloskop değerleri ile motorların tek tek darbe genişlik sürelerinin periyot ile oranına 

eşit olan duty cycle (görev süresi) sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar akabinde dört 

motorunda %4 ile % 6,5 değerinde duty cycle değeri ortaya çıkmıştır. Bu da ölçümlerin ve motor 

devir sayılarının birbirine yakın olduğunu göstermektedir.    

4.2. FDAM’nın Devir Sayısı ve Motor Hızı İlişkisi 

Şekil 3’de gösterilen değerler dört motorlu İHA-Darbe genişlik modülasyonu ile devir/saniye 

cinsinden grafiği göstermektedir.  

 

Şekil 3. DMİHA-DGM Eğrisi 

DGM sinyalinin arttırılmasıyla FDAM’ın hızları da artmıştır. DGM’nu belirli bir değere geldikten 

sonra FDAM’nın hızı artmamıştır. FDAM’nın hızları ile DGM’nu değerleri arasındaki değişim 

yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikte görüldüğü gibi dört motora aynı DGM’nu değerleri 

uygulandığı halde motorların bazılarının devir sayıları diğerlerinden farklı olmuştur. Bunun sebebi 

motor yapılarından ve sürücü elektronik devrelerinin farlılıklarından kaynaklanmaktadır. Grafikte 

motor hızları DGM değeri 30 ile 60 arasında doğrusal olarak değişmektedir. Bu da duty cycle 

olarak %4 ile %6.5 arasında bir değişime karşılık gelmektedir. Elde edilen veriler matlab ile 

işlenerek FDAM’nın hızları ve devir sayıları arasındaki ilişki iyileştirilmiştir. Şekil 3’deki veriler 
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sayesinde motorların hızları ve darbe genişlik modülasyonu ile devir sayısındaki değerler birbirine 

yakınlaştırılmıştır. 

5. Sonuç 

Günümüzde insansız hava araçlarında ki talep artışı sebebiyle dört motorlu insansız hava araçları 

(DMİHA) için kullanım alanları hızlı bir şekilde artmıştır. Askeri ve sivil platformlarında 

maksimum verim, güç tasarrufu, uzun süre havada kalmak, ömürlerinin fazla olması, iniş ve kalkış 

faz durumlarında amacına uygun bir şekilde hareket etmesi, tehlikeli ve aşılması karışık bölgelerde 

güvenli bir şekilde uçuş yapabilmesi gibi gerekli ve önemli olayların kusursuz bir şekilde işleme 

tabi olabilmesi için dört motorlu insansız hava araçları (DMİHA) üzerinde çalışılmıştır. DMİHA 

için hızlı olması, torkunun güçlü ve dayanıklı olması nedeniyle fırçasız doğru akım motorları 

(FDAM) tercih edilmiştir. DMİHA’nda motorun dönüş hızını belirleyen darbe genişlik 

modülasyonu (DGM) ile motor hızı arasındaki ilişki incelenmiştir. FDAM’nın ve motor sürücü 

kartlarının aynı olmasına rağmen elde edilen verilerin düzensiz ve dengesizliği sonucunda matlab 

ortamında eğri uydurma yöntemi uygulanmıştır. Oluşturulan eğriyle motorların hızları eşitlenmiştir. 

Arduino Mega 2560 ile deneysel olarak eğriler gerçeklenmiş ve matlab ortamında işlenmiştir.  

Ülkemiz için faydalı olacağına inandığımız makalemizin gelecek dönemlerde daha donanımlı ve 

modern robotik uygulamalarla geliştirilecek olan sistemlerde bağımsız kontrol stratejileri 

kullanılarak DMİHA’nın kabiliyeti artacak ve uçuş performansı yüksek seviyeye çıkarılacaktır.  
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Abstract 

With the development and increase of communication technologies in recent years, wireless 

communication has come to the fore and is developing rapidly. Wireless communication has some 

difficulties besides all its advantages. The signal being transmitted in the wireless communication 

medium is most simply added from the Additive White Gaussian Noise (AWGN). AWGN affects the 

transmitted signal as a additive noise. The AWGN effect on signal signs can be eliminated by 

increasing the Signal to Noise Ratio (SNR) value. One of biggest problems encountered in wireless 

communication is the fading channel effect that occurs in the signal as a result of reflection, 

scattering and refraction caused by obstacles in the environment where the signal is transmitted. 

The fading channel effect is classified according to the time and frequency propagation occurring 

in the signal. While this classification is characterized as frequency selective and flat fading due to 

time propagation, it is characterized as fast and slow fading due to frequency propagation. In this 

paper, fading channel models are examined by Rayleigh and Rician fading channel models. 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and Multiple Input Multiple Output (MIMO) 

systems, which are effective methods against fading channel effect, are examined. OFDM is a 

method of transmitting a signal sign transmitted by a single carrier in a broad band by dividing it 

into many subcarriers. Thanks to this method, a channel with frequency selective fading effect is 

provided to have a flat fading effect. After subcarrier and Cyclic Prefix parameters are 

theoretically analyzed in OFDM, the performance of the changes in these parameters against the 

fading channel effect was analyzed by constellation diagrams. Also, within the scope of MIMO 

systems, Alamouti and Space Time Block Coding have been studied theoretically and through the 

simulation of constellation diagrams. As a result of this study, OFDM and MIMO have been shown 

to be effective methods against fading channel effect. Performance analysis of OFDM and MIMO 

methods against fading channels over the constellation diagrams is examined within the scope of 

this paper. It has been observed through the constellation diagrams that increasing the number of 

subcarriers and the length of the cyclic prefix in OFDM provides an advantage against the fading 

channel effect. In addition, it has been observed through constellation diagrams that the diversity of 

receiver and transmitter antennas with MIMO systems reduces the distortion effect caused by 

fading channels. 

Keywords: AWGN, Rayleigh Fading Channel Model, OFDM, MIMO, Constellation Diagram 

1. Giriş 

Günümüzde haberleşme teknolojilerinin gelişmesi ile kablosuz iletişim vazgeçilmez olmuştur. 

Ancak kablosuz haberleşme ile ilgili literatür çalışmalarında çeşitli bant genişliği sınırlamaları ve 
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kanalın değişim hızından kaynaklı problemlerin olduğu görülmektedir. Sönümlü kanal etkisi olarak 

adlandırılan bu problemler, iletilen sinyal işaretlerinde sembolün bant genişliği ile kanalın 

uyumluluk bant genişliği arasındaki ilişkiye göre Düz sönümlenme ve Frekans Seçici sönümlenme 

olarak tanımlanırken, sinyal taşıyıcısında kanalın değişim hızı sonucu meydana gelen frekans 

yayılmasının büyüklüğüne göre de yavaş sönümlenme ve hızlı sönümlenme olarak tanımlanır. 

Sönümlü kanal etkisinin üstesinden gelebilmek amacıyla çeşitli yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu 

yöntemlerden en önemli ve etkili olanlarından birisi OFDM yöntemidir. OFDM ile iletilmekte olan 

sinyal dizisi büyük bir bant genişliğine sahip tek bir taşıyıcı yerine daha küçük bant genişliğine 

sahip olan çok sayıda alt taşıyıcı ile taşınır. Böylece iletilen sinyal bileşenlerinin korelasyonu daha 

yüksek olan, bozucu etkisi azalmış bir kanal etkisiyle karşılaşması sağlanır. OFDM ile frekans 

bölgesinde sinyalin bant genişliğinin küçülmesi, ters orantı nedeniyle zaman bölgesinde sinyal 

süresinde artış meydana getirir. Bu şekilde sinyal dizisinin çok yollu gecikmeye (multipath delay) 

karşı dayanaklılığı artar ve sinyalde semboller arası girişim (Intersymbol İnterference - ISI) 

nedeniyle ortaya çıkan bozulma etkisi azalır. Ayrıca OFDM yönteminin aşamalarından birisi olan 

döngüsel önek sayesinde de sistemin ISI’ya olan dayanıklılığı artar ve sistemin dikliği korunur. 

Kablosuz haberleşmede, sönümlü kanal etkisine karşı dayanıklılığının arttırılmasında kullanılan 

etkili yöntemlerden bazıları uzaysal çeşitlilik, frekans çeşitliliği ve zaman çeşitliliği sağlamaktır. 

Çeşitleme yöntemleri sayesinde iletilen sinyal işaretlerinin kopyaları zaman, frekans veya uzaysal 

çeşitlilik ile birbirinden bağımsız kanallardan iletilip, bağımsız sönümlemelere uğrar. Bu sayede 

alıcıda birbirinden bağımsız sönümlemeye uğramış birden fazla sinyal dizisi elde edilir ve alıcıda 

çeşitli kestirim, birleştirme yöntemleriyle sinyal daha yüksek doğruluk oranlarında elde edilir. 

Uzaysal Çeşitlilik sağladığı performans avantajıyla günümüzde en çok kullanılan çeşitlilik sağlama 

yöntemlerinden biridir. 

Bu çalışma ile kablosuz haberleşme ortamında sönümlü kanal etkisinin sinyal üzerinde yarattığı 

bozulma, yıldızküme diyagramları ile görsel olarak incelenmiştir. Ayrıca OFDM ve MIMO 

yöntemlerinin sönümlü kanal etkisine karşı sağladığı avantaj, çalışmada net bir şekilde 

gösterilmiştir. 

2. Sönümlü Kanallar 

Çok yollu yayılım sonucunda meydana gelen yansıma, kırılma ve saçılma sonucu zamanda 

gecikmiş ve kanal etkisi sonucu farklı genlik değerlerine sahip birçok sinyal alıcıya ulaşır. fc taşıyıcı 

frekansı ve si iletilen karmaşık değerli sinyal bileşeni olmak üzere, iletilen sinyal bileşeninin gerçek 

değeri, 

𝑠(𝑡) = 𝑅𝑒{𝑠𝑖(𝑒
𝑗2𝜋𝑓𝑐𝑡)}                                               (1) 

eşitliği ile verilir. Alıcıda elde edilen işaret bileşenlerinin toplamı 

𝑟(𝑡) = ∑ 𝑎 (𝑡)𝑠 (𝑡 − 𝜏 )𝐿
𝑛=1                      (2)  

olarak ifade edilir [1]. Burada, an kanalın zayıflatma katsayısını, τ kanalın gecikme zamanını ifade 

eder. 𝑠(𝑡), 𝑟(𝑡) eşitliğinde yerine yazıldıktan sonra 𝑟(𝑡)’nin temel bant eşdeğeri, 

𝑧(𝑡) = ∑ 𝑎 (𝑡)𝑠𝑖 (𝑡 − 𝜏 ) 𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑐𝜏𝐿
𝑘=1                     (3) 

olarak elde edilir [1]. Temel bant, alınan sinyalin taşıyıcıdan ayrılmış kısmını ifade eder. Eğer 

kanalın sinyale sabit bir andaki etkisi incelenirse 𝑠𝑖 (𝑡 − τ ) = 1 olarak kabul edilir. 

𝐻(𝑡; τ)kanalın zamana bağlı dürtü yanıtı, Eşitlik 3’de giriş sinyal bileşeninin yerine birim dürtü 

fonksiyonun etki etmesiyle elde edilir [2].  

n n

n n
n

n
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𝐻(𝑡; 𝜏) = ∑ 𝑎 (𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑐𝜏 𝛿(𝑡 − 𝜏 )𝐿
𝑘=1                  (4) 

Burada, 𝛿(𝑡 − 𝜏𝑛) ifadesi kanalın 𝑡 anında τn kadarlık gecikme esnasındaki birim dürtü yanıtıdır. 

2.1. Kanal Sinyal İlişkisine Göre Sönümleme Çeşitleri 

Düz sönümleme; Sinyal bant genişliği kanalın uyumluluk bant genişliğinden daha küçük ise sinyal 

bileşenleri kanaldan düz sönümleme etkisi görür. Düz sönümlenme durumunda sinyal bileşenleri 

kanaldan sabit bir etki görür. 

Frekans seçici sönümleme; İletilen sinyal bileşeninin bant genişliğinin kanalın uyumluluk bant 

genişliğinden daha büyük olması durumunda ortaya çıkar. Frekans seçici sönümlenme durumunda 

kanal birden fazla sayıda kanaldan etkilenir. Bu nedenle sabit bir kanal etkisi yerine değişkenlik 

gösteren bir kanal etkisiyle karşılaşılır ve kanalın bozucu etkisi artar [3].  

Hızlı sönümleme; Doppler yayılımı etkisiyle ortaya çıkar. Doppler yayılımı, alıcı veya vericinin 

hareket halinde olması nedeniyle taşıyıcı frekansında meydana gelen yayılma durumunu ifade eder. 

Hızlı sönümlenme Doppler yayılımının sinyal bant genişliğinden büyük olmasıyla gerçekleşir. Hızlı 

sönümlenme durumunda kanalın sinyal bileşenlerine gösterdiği tepki hızlı bir şekilde değişim 

gösterir. Böylece her bir sinyal bileşeninin kanaldan gördüğü etki birbirinden farklılık gösterir ve 

sinyalin modülasyon bütünlüğü büyük bir bozulmaya uğrar [3].  

Yavaş sönümleme; Kanalın zamanla değişmesi sonucu sinyal bileşenlerinde meydana gelen 

frekans yayılımı sinyal bileşeninin bant genişliğinden küçükse kanal yavaş sönümlenme etkisi 

gösterir. Yavaş sönümlenme kanal üzerinde hızlı sönümlenmeye oranla daha küçük bir bozulma 

yaratır [3]. 

2.2. Kanal Dağılım Modelleri 

Rayleigh sönümlü kanal modeli; Şekil 1’deki gibi alıcı ve verici arasında görüş hattı (Line of 

Sight-LOS) bulunmayan durumları modeller. 

 

Şekil 1: Rayleigh kanal modeli [4] 

Rayleigh sönümleme değişkeni matematiksel olarak   

𝑝(𝑟, θ) =
𝑟

2𝜋𝜎2
𝑒
−𝑟2

2𝜎2                                                         (5) 

biçiminde modellenir. Eşitlikte σ2 ifadesi varyansı ifade eder. 𝑟 kanal etkisinin genliğini ifade 

etmek üzere 0 ≤ 𝑟 ≤ ∞ aralığında dağılıma sahiptir. Kanal etkisinden kaynaklı faz gecikmesini 

ifade eden θ, [-π, π] arasında dağılıma sahiptir. 

Rician sönümlü kanal modeli; Alıcı ve verici arasında baskın bir LOS sinyal var ise bu kanal 

modeli Rician kanal modeli olarak adlandırılır. LOS sinyal alıcı ve verici arasında herhangi bir 

engel sonucu sinyalin yansıma saçılma ve kırılma etkisiyle sönümlenmeden iletildiği durumdur. 

Rician sönümlü kanalda, baskın LOS kanal herhangi bir şekilde sönümlenirse Rician kanalın 

Rayleigh kanal modelinden bir farkı kalmaz.  

n
n

n
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Şekil 2: Rician kanal modeli [4] 

Rician dağılımı matematiksel olarak,  

𝑝(𝑟) =
𝑟

𝜎2
𝑒
−
𝑟2+𝑣2

2𝜎2 𝚤0(
𝑟𝑣

𝜎2
)                                              (6) 

Eşitlik 6’da belirtildiği gibidir. Burada Io bileşeni sıfırıncı dereceden Bessel fonksiyonudur. Rician 

dağılımda baskın LOS bileşen ile diğer Rayleigh dağılıma sahip bileşenler arasında  

𝐾 =
𝑣2

2𝜎2
                                                                          (7) 

ilişkisi bulunur. Bu ifadelerde v2 baskın bileşenin gücünü ifade ederken, 2σ2 Rayleigh bileşenlerin 

gücünü temsil eder [5]. v2 bileşeni ne kadar büyürse LOS sinyal bileşeni o kadar güçlü olur. v2 

bileşeninin 0 olması Rician dağılım modelini Rayleigh dağılım modeline çevirir.  

3. OFDM 

OFDM, hızlı ve büyük bir bant genişliğine sahip tek bir taşıyıcı yerine daha küçük bant genişliğine 

sahip olan daha yavaş, birbirine dik çok sayıda alt taşıyıcı kullanarak sinyalin kanal etkisi karşında 

daha az bozularak iletilmesini sağlayan bir yöntemdir [6]. 

 

Şekil 3: OFDM’de alt taşıyıcıların dikliği [7] 

OFDM’de verici ve alıcı sistemleri doğrusaldır. Sistemlerin doğrusal olmaması taşıyıcılar arasında 

parazite neden olur. Bu durum Şekil 3’de belirtilen işaretlerin dikliğini bozacak istenmeyen 

sinyaller arası girişime neden olur. Alt taşıyıcılar yöntemiyle sistem, kanalın bozucu etkisini 

azaltarak sinyalin kanalda daha az sönümlenmesini sağlar [8].  Şekil 4’de OFDM sistem 

diyagramında gösterilen seri olarak tek bir bütün olarak iletilen sinyal işareti birbirine paralel eşit 

uzunlukta birkaç parçaya bölünerek paralel olarak iletilir. Eşit uzunluklar halindeki sinyal parçaları 

Ters Hızlı Fourier Dönüşümü (Inverse Fast Fourier Transformation-IFFT) ile birbirine harmonik ve 

dik olan alt taşıyıcılara bindirilir [7]. Daha sonra döngüsel önek işlemiyle her bir sembol parçasının 

sembol süresi uzunluğu arttırılır. İletilmekte olan sinyal sönümlü kanal etkisi ve AWGN etkisine 

maruz kalır. Alıcı tarafında belirtilen işlemlerin tersi bir işlem yapılarak sinyal işareti alıcıda elde 
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edilir. OFDM ile iletilmekte olan sinyal işaretinin alt taşıyıcılara bölünmesi ve döngüsel önek 

işlemine uğraması sonucunda sönümlü kanal etkisi sonucu sinyalde meydana gelen sinyaller arası 

girişim etkisi azalır. 

 

Şekil 4: OFDM diyagramı (Nkordeh et. al. 2016) 

OFDM, bant genişliği verimliliğini daha fazla arttırabilmek için taşıyıcıların birbirine dik 

olmasından yardım alır. Alt taşıyıcıların birbirinin harmonik frekansları olması nedeniyle, alt 

taşıyıcılar arasında girişim sonucu oluşacak bir sönümlenme meydana gelmeyecek şekilde alt 

taşıyıcılar üst üste gelir. Bu şekilde sinyal genliğinde alt taşıyıcılar arası girişimden kaynaklanan 

herhangi bir sönümlenme olmaz [8]. Seri olarak üretilen bir sinyal dizisi birbirine paralel olan ve 

eşit uzunlukta sembol süresine sahip paralel sinyal dizilerine bölünür. Böylece geniş bantta iletilen 

bir sinyal, paralel ve daha dar banda sahip birçok sinyal dizisine bölünerek birçok alt taşıyıcı 

vasıtasıyla iletilebilir. Paralel modülasyon ve demodülasyon işleminin uygulanması için IFFT 

temelli modülasyon ve demodülasyon işlemi kullanılır. IFFT sinyallerin frekans bölgesinden zaman 

bölgesine geçirilmesi için kullanılır.  

𝑥(𝑛) = 1

𝑁
∑ 𝑋(𝑘)𝑒−𝑗2𝜋𝑘𝑛/𝑁𝑁−1
𝑛=0 𝑘 = 0,1… ,𝑁 − 1           (8) 

Yukarda belirtilen eşitlik IFFT’nin matematiksel ifadesidir [9]. Burada 𝑋(𝑘) sinyal genliğini, 

𝑒−𝑗2𝜋𝑘𝑛/𝑁 ise sinyal fazını ifade eder. Kanalda ISI etkisini tamamen ortadan kaldırabilmek için 

OFDM sistemlerinde döngüsel önek etkili bir yöntemdir. Döngüsel önek, her bir veri dizisinin 

sondan belirli bir uzunluğunun kopyalanıp, veri dizisinin başına eklenmesidir. Verici tarafta eklenen 

döngüsel önek miktarı alıcı tarafta kaldırılır. 

4. MIMO Sistemler - İletim Çeşitlemesi 

İletim çeşitlemesi, iletilmekte olan sembollerin istatistiki olarak birbirinden bağımsız ve birden 

fazla kopyasının elde edilmesi için kullanılan bir yöntemdir [10]; 

Zaman Çeşitlemesi; Aynı sinyal işaretinin birden çok kopyası, birbirini takip eden farklı zaman 

dilimlerinde gönderilir. Bu zaman dilimleri arasındaki zaman farkı, kanalın uyumluluk süresinden 

(𝑇𝑐) fazla olmalıdır. Böylece iletilen sinyalin farklı kanallardan iletilmesi sağlanır.  

Frekans Çeşitlemesi; Aynı işaretin birden fazla kopyasının farklı frekanslarda taşıyıcılarla iletilerek 

birbirinden bağımsız birden çok kopyasının elde edilmesi yöntemidir. Frekans çeşitlemesinde 

iletilen işaretlerin taşıyıcıları arası koruma band genişliği farkı, kanal uyumluluk bant genişliğinden 

büyük olmalıdır [10]. Bu şekilde sinyal işaretleri farklı bağımsız kanallardan iletilebilir. 
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Uzaysal Çeşitleme; Kablosuz haberleşmede en çok kullanılan, en avantajlı yöntemlerdendir.  Bu 

teknikte alıcıda, vericide ya da her ikisinde de birden çok anten kullanılır. Bu şekilde farklı antenler 

üzerinden işaretler iletilerek birbirinden bağımsız sönümlemeye uğramış birden çok kopya elde 

edilir [11]. 

7.1. MIMO Yapılar 

𝑇𝑥verici antenler ve 𝑅𝑥alıcı antenler olmak üzere alıcı ve vericide çoklu antenler kullanan bir 

iletişim sistemine MIMO sistem denir ve böyle bir sistemde ortaya çıkan uzaysal kanala MIMO 

kanalı denir. 𝑇𝑥 verici antenleri ve 𝑅𝑥 alıcı antenleri olan bir MIMO sisteminde, j. verici anten ile i. 

alıcı anten arasındaki eşdeğer alçak geçirgen kanal dürtü tepkisi ℎ𝑖𝑗(𝜏, 𝑡) olarak verilir. Burada τ 

kanalın gecikme değişkeni ve t zaman değişkenidir. 𝐻(𝜏; 𝑡) kanalın zamanla değişen dürtü yanıtı 

matrisi, 

𝐻(𝜏; 𝑡) =  [

ℎ11(𝜏; 𝑡) ⋯ ℎ1𝑇𝑥(𝜏; 𝑡)

⋮ ⋱ ⋮
ℎ𝑅𝑥1(𝜏; 𝑡) ⋯ ℎ𝑅𝑥𝑇𝑥(𝜏; 𝑡)

]                    (9) 

biçiminde verilir [12]. Bu durumda alınan sinyal vektörü 𝑟(𝑡) matris formunda, 

𝑟(𝑡) = 𝐻(𝑡)𝑠(𝑡)                                                          (10) 

olarak elde edilir. Burada 𝑠(𝑡) iletilen sinyali gösterir. MIMO kanallarda iletilen sinyal işaretinin 

Rayleigh kanal modeline ve AWGN’e karşı performansı alıcıda kestirimciler tarafından 

değerlendirilir. Bu yapıda alıcının kanalı çok iyi bildiği kabul edilir. Maksimum Olabilirlik 

Detektörü (Maximum Likelihood Detector - MLD) hata olasılığının en aza indirilmesi açısından en 

ideal kestirimcidir. MLD Öklid mesafesi metriğini en aza indiren ( 𝜇(𝑠), ŝ sembol vektörü olarak da 

ifade edilebilir.) sembol vektörünü eşitlikte belirtildiği gibi seçer.  

𝜇(𝑠) = ∑ |𝑦𝑚 − ∑ ℎ𝑚𝑛𝑠𝑛
𝑇𝑥
𝑛=1 |

2𝑅𝑥
𝑚=1                           (11) 

Bu eşitlikte 𝑦𝑚  m. alıcı antene karşılık gelen demodülatör çıktısını, ℎ𝑚𝑛 , n. verici anten ile m. alıcı 

anten arasındaki kanal etkisini ve  𝑠𝑛 ifadesi n. antenden iletilen sembolü ifade etmektedir. 

4.1. MIMO Kanallar için Uzay Zaman Blok Kodları 

Vericide, bilgi bitleri dizisi, bir bit bloğunu, M=2b sinyal noktalarından oluşan Faz Kaydırmalı 

Anahtarlama (Phase Shift Keying – PSK) gibi bir sinyal takımyıldızından seçilen sinyal noktalarına 

eşleyen bir blok kodlayıcıya iletir. Kodlayıcı tarafından bir blok olarak üretilen bilgi sinyalleri, 𝑇𝑥 

antenleri üzerinden, eşzamanlı, paralel olarak iletilen dalga formlarına eşleyen bir dizi özdeş 

modülatör grubuna iletilir. Bir uzay-zaman blok kodu (Space Time Block Code - STBC), N satır ve 

𝑇𝑥 sütuna sahip bir G üreteci matrisi tarafından tanımlanır. 

𝐺 = [

𝑔11 ⋯ 𝑔1𝑇𝑥
⋮ ⋱ ⋮
𝑔𝑁1 ⋯ 𝑔𝑁𝑇𝑥

]                                               (12) 

Burada (gij) elemanları bilgi bitlerinin bir ikili veya M-ary sinyal takımyıldızından karşılık gelen 

sinyal noktalarına eşlenmesinden kaynaklanan sinyal noktalarıdır [12]. Şekil 5’de, üç verici (𝑇𝑥) ve 

üç alıcılı (𝑅𝑥) bir MIMO sistemi diyagramı görülmektedir. 
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Şekil 5: Uzay zaman bloğu kodlu MIMO sistemi 

𝑇𝑥 verici antenleri kullanılarak, 𝑇𝑥 sinyal noktalarından (sembollerden) oluşan her G satırı, bir 

zaman diliminde 𝑇𝑥verici antenleri üzerinde iletilir.  

Alamouti uzay zaman blok kodları: Alamouti 1998 yılında,  Tx = 2 verici anten ve 𝑅𝑥= 1 alıcı 

anten için bir STBC tasarladı. Alamouti kod matrisi, 

𝐺 = [
𝑠1 𝑠2
−𝑠2

∗ 𝑠1
∗]                                                             (13) 

biçiminde olup, burada 𝑠1 ve 𝑠2, bir PSK veya başka bir sinyal takımyıldızından M = 2b sinyal 

noktaları ile seçilen iki sinyal noktasıdır. Böylece, 2b veri bitleri M-ary sinyal takımyıldızına göre 

𝑠1 ve 𝑠2  olmak üzere haritalandırılır. G matrisinin ilk satırının elemanları olan 𝑠1 ve 𝑠2, verici 

antenlerden ilk zaman aralığında iletilir. İkinci satırda bulunan −𝑠2
∗ ve 𝑠1

∗ iki verici antenden ikinci 

zaman aralığında iletilir. Böylece iki sembol 𝑠1 ve 𝑠2 iki zaman diliminde de iletilir [13]. Frekans 

seçici olmayan bir kanal modeline dayalı olarak  Tx = 2, 𝑅𝑥 = 1 kanalı için kanal matrisi modeli 

Eşitlik 14’deki gibidir. 

𝐻 = [ℎ11ℎ12]                                       (14) 

Burada ℎ11 1. verici anten ile 1. alıcı anten arasındaki kanal tepkisini ifade etmekte iken, ℎ12 2. 

verici anten ile 1. alıcı anten arasındaki kanal tepkisini temsil eder. Uzay Zaman Blok Kodunun 

alıcı tarafından çözülmesi esnasında H'nin iki zaman dilimi boyunca sabit olduğu varsayılır. 

Buradan alıcı demodülatörlerinde elde edilen sinyal çıktıları, 

𝑦1 =  ℎ11𝑠1 +ℎ12𝑠2 +η1                             (15) 

𝑦2 = −ℎ11𝑠2
∗ + ℎ12𝑠1

∗ +𝜂2 

biçimindedir. Buradan, Maksimum Olabilirlikli (Maximum Likelihood - ML) kod çözücü için 

Öklid mesafesi metriği, 

𝜇(𝑠1, 𝑠2) =  |𝑦1 −ℎ11𝑠1 − ℎ12𝑠2|
2 + |𝑦2 + ℎ11𝑠2

∗ − ℎ12𝑠1
∗|2     (16) 

Eşitliği ile ifade edilebilir. Eşitlik 16 ile tanımlanan korelasyon metriklerini hesaplamak yerine, 

eşdeğer bir eşitlik ile 𝑠1 ve 𝑠2 sembollerinin kestirimleri hesaplanabilir [12]. 

ŝ1 = 𝑦1ℎ11
∗ + 𝑦2

∗ℎ12                                               (17) 

ŝ2 = 𝑦1ℎ12
∗ − 𝑦2

∗ℎ11 

Eşitlik 17 ile ŝ1 ve ŝ2 kestirimleri hesaplanır. 

5. Simülasyon Sonuçları ve Bulgular 

QPSK yıldız küme diyagramlarıyla ifade edilen sembol dizilerinin önce AWGN kanal etkisiyle 

nasıl değiştiği incelenmiştir. AWGN kanal etkisinden sonra iletilen sinyalin genlik ve faz 

değerlerinde daha büyük bir bozulmaya yol açan sönümlü kanal etkisi Rayleigh ve Rician kanal 

modelleri ile incelenmiştir. Şekil 6, QPSK modülasyona uğramış sembol dizisinin AWGN ve 

frekans seçici Rayleigh sönümlü kanal etkisi ile değişimini göstermektedir. Şekilde de görüldüğü 
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gibi frekans seçici Rayleigh kanal modelinde sönümlü kanal etkisi QPSK modülasyona uğramış 

sembol dizisi üzerinde AWGN kanala göre takip edilmesi çok daha zor bir bozulma meydana 

getirmiştir. AWGN sembol genlikleri üzerinde toplamsal bir değişiklik yarattığı için semboller 

üzerinde sönümlü kanallar kadar büyük bir bozucu etki meydana getirmemektedir. Sönümlü kanal 

etkisi ise semboller üzerinde yarattığı çarpımsal etki nedeniyle tahmin edilmesi zor olan genlik ve 

faz değişikliği meydana getirmektedir. 

 

Şekil 6: Sembol dizisi (a) QPSK modülasyona uğramış sinyallerin yıldızküme diyagramı, (b) QPSK yıldızküme 

diyagramının AWGN etkisi sonrası değişimi, (c) Aynı sembol dizisine Rayleigh sönümlü kanal modelinin etkisi. 

Şekil 7’de QPSK modüleli sinyaller, Rayleigh ve Rician sönümlü kanallar tarafından sönümlemeye 

maruz kalmıştır. Şekilde gösterildiği gibi Rician kanal modelinde sinyal dizilerindeki bozulma 

azalmaya başlamıştır ve sinyal dizisi QPSK yıldızküme diyagramına benzemeye başlamıştır. 

Şekilde, K Faktör parametresi arttıkça yıldızküme diyagramındaki bozulmanın azalmış olduğu 

görülmektedir.  Şekilde, K faktör parametresinin 5 olduğu Rician kanal simülasyonunda, semboller 

Rayleigh kanal etkisine göre daha sistematik şekilde bir dağılım göstermiştir. K faktör parametresi 

25 olan Rician kanal modeli simülasyonunda semboller, 4 farklı bölgede 4 farklı sembol topluluğu 

olarak görülmeye başlamıştır. K faktör parametresi daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi 

sönümlü kanal etkisine sebep olan yansıma, saçılma ve kırılma etkisine maruz kalmayan baskın 

sinyal (LOS) bileşeninin gücünü ifade eder. Rician kanal modelinde baskın sinyal bileşeninin 

gücünün artması şekilde görüldüğü gibi sönümlü kanal etkisi sonucu ortaya çıkan bozulmayı 

azaltmaktadır. 
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Şekil 7: (a) QPSK modüleli sinyaller üzerinde Rayleigh sönümlü kanal modelinin etkisi, (b) Rician kanal 

modelinin etkisi (K Faktör 5), (c) Rician kanal modelinin etkisi (K Faktör 25). 

Şekil 8’de OFDM’de döngüsel önek ve alt taşıyıcı sayısının frekans seçici Rayleigh sönümlü kanal 

modelinin neden olduğu bozulmaya karşı etkisi incelenmiştir. QPSK modülasyona uğramış 

sinyaller için, yapılan simülasyonda alt taşıyıcı sayısı 64, döngüsel önek uzunluğu 8 alındığında, 

matlab simülasyonunda hata olasılığı 0,298; alt taşıyıcı sayısı 128, döngüsel önek uzunluğu 8 olan 

matlab simülasyonunda hata olasılığı 0,11 olarak elde edilmiştir. Alt taşıyıcı sayısı 128 döngüsel 

önek uzunluğu 32 olan çalışmada hata olasılığı 0,03 olarak elde edilmiştir. Alt taşıyıcı sayısının ve 

döngüsel önek miktarının arttırılmasıyla sönümlü kanal etkisinin azaldığı ve alıcıda yıldızküme 

diyagramlarının QPSK yıldızküme diyagramındaki dağılıma benzemeye başladığı gözlemlenmiştir. 

Döngüsel önek ve alt taşıyıcı sayısının arttırılması sonucunda Şekil 8’deki yıldızküme 

simülasyonlarında da gözüktüğü gibi, frekans seçici sönümlü kanal etkisi sonucu meydana gelen 

sembol dizilerindeki bozulma azalmaya başlamıştır. Alt taşıyıcı sayısının arttırılması, iletilen 

sembollerin her birinin band genişliğinin alt taşıyıcı sayısına bölünerek band genişliğinin alt taşıyıcı 

sayısı oranında küçülmesini sağlamaktadır. Böylece sinyal bileşeninin kanaldan korelasyonu daha 

yüksek olan bir tepki görmesi sağlanmıştır. Döngüsel önek miktarının arttırılması sonucu iletilen 

her bir sembolün alt taşıyıcıları arasında meydana gelecek olan girişime karşı dayanıklılığı 

artmaktadır ve alt taşıyıcıların dikliği korunmaktadır. Alt taşıyıcıların dikliğinin korunmasıyla 

birlikte sönümlü kanal etkisi sonucu ortaya çıkan bozulma şekilden de görüldüğü gibi azalmaktadır. 
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Şekil 8: OFDM’de alt taşıyıcı ve döngüsel önek etkisi 

Şekil 9’da QPSK modüleli sinyallere etki eden frekans seçici sönümlü kanal etkisinin alıcı ve 

vericide anten sayısının arttırılması sonucu azaldığı gözlemlenmiştir. Şekilde Rayleigh kanal 

modelinde frekans seçici kanal etkisine uğrayan sembol dizilerinde yıldız küme diyagramlarının, 

alıcı ve vericide anten sayısı arttıkça QPSK yıldızküme diyagramına benzemeye başladığı 

görülmektedir. Yapılan simülasyon çalışmalarında kestirimci olarak MLD kullanılmıştır. Bu 

nedenle kestirimcinin kanalın özelliklerini çok iyi bildiği kabulüyle simülasyonlar 

gerçekleştirilmiştir. Matlab simülasyonlarında; 2x2 MIMO sistem için hata oranı 0,0607; 4x2 

sistem için hata oranı 0,0107 ve 2x4 sistem için hata oranı 0,0213 olarak elde edilmiştir. Elde edilen 

hata oranlarıyla Şekilde belirtilen yıldızküme simülasyon sonuçlarının birbiriyle tutarlı olduğu 

gözükmektedir. Alıcı ve vericideki anten sayısı arttıkça belirtilen hata oranlarındaki azalmayla 

tutarlı olarak, sistem QPSK yıldızküme dağılımındaki gibi 4 farklı bölgede toplanan sembol 

topluluğuna daha çok benzemiştir. Elde edilen hata oranları ve şekilden de görülebildiği gibi alıcı 

ya da vericiden (2x4 ve 4x2 MIMO sistem) hangisinde daha çok anten kullanıldığı durumu çok 

büyük farklılık yaratmamaktadır. Alıcı ya da vericide anten sayısının arttırılması frekans seçici 

sönümlü kanal etkisine karşı önemli bir avantaj kazandırmaktadır. 
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Şekil 9: MIMO sistemlerin frekans seçici sönümlü kanal etkisine karşı performansı 

Şekil 10’da QPSK modülasyona uğramış bir sinyal dizisinde, Doppler yayılımı (Frekans Yayılımı) 

etkisi ile meydana gelen bozulmanın üstesinden, alıcı ve verici anten çeşitlemesiyle gelinebildiği 

gözlemlenmektedir. Doppler etkisinin 100 Hz olduğu düz sönümlemeli Rayleigh kanal modeli 

etkisi altında, 2x1 BPSK MIMO sistemde alıcıda bit hata oranı 0,0053 olarak elde edilmiştir.  

Doppler yayılımı frekansının 10000 Hz olduğu simülasyonda alıcı ve vericide anten çeşitlemesinin 

1’er arttırıldığı 3x2 BPSK MIMO sistemde bit hata oranı 0,0067 olarak elde edilmiştir. Görüldüğü 

gibi Doppler yayılımı etkisinin 100 Hz’den 10000 Hz’e arttırıldığı durumda, sinyalde meydana 

gelen bozulma, alıcı ve verici anten sayısının 1’er arttırılmasıyla büyük oranda ortadan 

kaldırılmıştır.  Bu simülasyon incelemesi sonucunda MIMO sistemlerin frekans seçici sönümlü 

kanal etkisyle birlikte Doppler yayılımının neden olduğu bozulmaya karşıda avantaj sağladığı 

gözlemlenmektedir. 
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Şekil 10: MIMO sistemlerin Doppler yayılımı etkisine karşı performansı 

6. Sonuçlar 

Bu çalışma kapsamında, kablosuz haberleşme ortamlarında sinyal işaretlerine sönümlü kanal etkisi 

ve bu etkiye karşı OFDM ve MIMO sistemlerin performansı yıldız küme diyagramları üzerinden 

incelenmiştir. Yapılan çalışmada Matlab Simülasyon programı kullanılmıştır. 

Çalışmada yapılan simülasyonlar sonucunda; 

• İletilen sembol dizilerinin sönümlü kanal etkisinin sonucu AWGN kanal etkisine 

göre çok daha fazla bozulduğu,  

• Rician sönümlü kanal modelinin, Rayleigh sönümlü kanal modeline göre K Faktör 

parametresinin büyüklüğüne bağlı olarak sinyal dizileri üzerinde daha az bir bozulma 

yarattığı, 

• OFDM’in sönümlü kanal etkisini önemli oranda azalttığı ve alt taşıyıcı ve döngüsel 

önek uzunluğu arttıkça sönümlü kanal etkisinin daha da azaldığı, 

• MIMO sistemlerde alıcı ve vericide anten çeşitliliğinin arttırılmasının sönümlü kanal 

etkisini önemli oranda azalttığı gözlemlenmiştir.  

Yıldız küme diyagramları aracılığıyla OFDM ve MIMO sistemlerinin, sönümlü kanalların yarattığı 

bozulma karşısındaki performansının görsel olarak incelenmesi, sadece sayısal değerlerle ifade 
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edilen bit hata oranı grafikleri ile yapılan simülasyon çalışmalarına göre, anlaşılırlığın arttırılmasına 

katkı sağladığı görülmektedir. Makalede QPSK ve BPSK modülasyona uğramış sinyal dizilerinin 

kablosuz bir ortamda iletilmesinde, AWGN ve sönümlü kanal etkisiyle uğradığı bozulma 

yıldızküme diyagramları ile incelenmiştir. Ayrıca alıcıda OFDM ve MIMO tekniklerinin yardımıyla 

kanal etkisinin üstesinden gelinebildiği gözlemlenmiştir. 
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Abstract 

Materials derived from polymeric foam have been widely utilised as encapsulates for protecting 

critical electronic and magnetic assemblies from severe damage which could result during 

vibration or impact loading. In this study, eco-friendly methods of mitigatingthe structural 

destructions of polymers using biomass materials were explored. Meanwhile, foaming process has 

been employed to investigate the effect of four agricultural waste (that is, corncob filler, groundnut 

shell, saw dust, and rice husk powers) which were generated commercially. The mechanical 

properties of polyurethane foam was achieved using the universal testing machine (UTM) which 

determined the compressive response of the filled foams at room temperature. Data achieved in this 

study shows a significant influence of the fillers on the tensile strength, % elongation-at-break and 

breaking load properties of the foam. Furthermore, it was observed that corncob filler is most 

suitable for improving the mechanical properties of polyurethane foam.   

Keywords: Polyurethane, Mechanical properties, Agricultural waste, Fillers, & Petrochemicals 

1. Introduction 

Polymeric foam materials are widely used as encapsulates for protecting critical electronic and 

magnetic assemblies from damage in the event of vibration or impact loading (Gibson et al., 1999). 

Usage of flexible polyurethane foam in Sub-Saharan Africa is noticed in mattresses, house-hold 

furnitures, and very recently, there has been a growing demand for durable and hard-formed foam at 

a low cost (Latinwo et al., 2010). Moreso, since foams with these qualities are of interest to many 

economic sectors, their preparation, characteristics and applications are also of utmost importance, 

therefore, the use of several fillers to achieve improved mechanical properties have been studied 

(Nunes et al., 2000). 

Nigeria is naturally endowed with good arable soil, climate and vegetation spanning across the 

country showing bountiful agricultural produce as well as piles of wastes arising from the 

commercial processing of these agricultural produce which are readily available as cheap fillers for 

foam industries. In this study, it is obvious that waste utilisation is not only economically feasible, 

but it also serves vital ecological purpose, since it will help to protect the environment from 

contamination (Latinwo et al., 2010). 
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In historical theory, the pioneering study on polyurethane polymers was conducted by Otto Bayer 

and his co-workers in 1973 at the I.G Farben Laboratories in Leverkusen, Germany; they 

recognised that using poly addition principle to produce polyurethane from liquid diisocyanates and 

liquid polyester or polyether diols provides special opportunities, especially when compared to the 

already existing plastics made by polymerising olefins, or by polycondensation (Polyurethane, 

2010). 

In 2007, the global consumption of polyurethane raw materials was about 12 million metric tons; 

the average annual growth rate is about 5% (Avar, 2008 & 2017), which have been deployed during 

production of polyurethane foam in the packaging, furniture, and in automotive industries as safety 

cushion foam for maximum energy absorption, showing improved mechanical properties of 

polyurethane foam using fillers (Latinwo et al., 2010). Some other notable fillers used to improve 

the quality and property of polyurethane foams include inorganic materials such as calcium 

carbonate, dolomite, aluminum silica, titanium dioxide and talc, while, the organic materials are 

carbon black and natural fibers (Nunes et al., 2002). However, the cost of these materials and the 

petrochemical based polyol, which constitutes the largest percentage of materials used in foam 

production is currently high in value owing to the rising costs of petrochemical feed stocks 

(Latinwo et al., 2010). 

Meanwhile, attention has been drawn to replacing these highly expensive fillers with materials 

derived from reversible raw materials or destructive but tacitly more available alternatives (Lyasele 

et al., 2008); In practice, carbonised melon seed shell has shown no deleterious effect on the 

rheology and processing characteristics of natural rubber fillers. 

Javni and his co-workers (2002), in their study concluded that nano size silica used as filler in 

flexible polyurethane foam increased the hardness and compression strength but decreased the 

rebound resilience of the foam. 

The effects of various nano sized organoclays on the thermo-mechanical properties and morphology 

of polyurethane foam have been investigated (Chang and An, 2002). It was shown in this study that 

most clay layers were dispersed homogeneously into the polymer matrix. However, it was further 

disclosed that the addition of small quantity of organoclay was enough to improve the thermal 

stability and mechanical properties of the foam. 

Furthermore, in a similar study, it was reported that nano and micro scaled calcium carbonate 

(termed calcite) were used to influence cell nucleation in the foaming process of polyurethane 

plastic (Chen et al., 2002). It also shows that the nano scale calcite increased substantially the cell 

density of the foam, thereby improving its mechanical properties whereas, the effect of micro scale 

calcite on the foam is less significant in reinforcing the strength. 

1.1. Production Chemistry of Polyurethane Foam  

Production of polyurethane foam involves different reactions taking place simultaneously and the 

chemistry involved is very complex. The process involved can be categorized into polymerization 

process and foaming process (polyurethane, 2010).     

Polymerization Process  

This process involves the reaction of polyol (bearing hydroxyl groups) and polyisocyanate (bearing 

isocyanate groups), the reaction occurs exothermically forming the polymeric structure shown in 

Equation 1 as polymerisation reaction: 
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Equation 1 Polymerization reaction 

Foaming Process 

Water molecules react with an isocyanate group to form an unstable carbamic acids or aminoformic 

acids, which decomposed forming CO2 and an amine. The amine reacts with more isocyanate to 

form a substituted urea as presented in Equation 2. 

 

Equation 2 Foaming process reaction 

2. Research Materials and Method  

2.1. Preparation of Fillers 

Four different filler materials (corncob, groundnut shell, saw dust, and rice husk powers) were 

obtained commercially in accordance with standard procedures (EPA, 1999). The materials were 

identified at the Botany Unit, Department of Biological Science, Usmanu Danfodiyo University, 

Sokoto, Nigeria, in a dried powder form ground using an electrical grinding machine, and the 

powder was sieved through a mesh < 90 microns particle sizes of the filler materials. Subsequently, 

finely dried micro size powders of the filler materials were obtained individually. 

2.2. Experimental Procedure 

A two step procedures was adopted for preparing the composite foam materials. In the first step, 

40% of the total polyol was weighed and used to infiltrate the filler particles, with constant mixing 

until a complete homogeneity is attained. The remaining 60% of the polyol was charged into a 

mixing cup, and mixture of the polyol with the filler was added to the content of the mixing cup and 

stirred for 6 s. In the second step, all other ingredients (like surfactants, catalyst and water) were 

added to the mixture of polyol and filler in the mixing cup in succession and thoroughly premixed. 

Finally, Toluene Diisocyanate (TDI) was weighed directly into the mixture, the complete 

formulation was stirred for 4 s, and the formulation was then immediately poured into a transparent 

plastic cup, treated as a mould release agent (Latinwo, 2010). 
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2.3. Safety Precautions 

• Isocyanate is very toxic and irritating in both liquid and vapour form, also the catalysts; 

organic tin and amine are skin irritates; therefore, the experiments were conducted in a well-

ventilated laboratory. 

• When removing the prepared foam from the mixing cups, extra care has to be taken to avoid 

disturbance to the shape and size. 

• As a sort of polymer, the foam matrix is very sensitive to temperature and therefore all the 

experiments and test were carried out at a room temperature (298K). 

Table 1 Formulation of Mixture 

 
Polyol 

(cm3) 

Silicon 

oil (cm3) 

Stannous 

octoate 

(cm3) 

DMEA 

(cm3) 

TDI 

(cm3) 

MC 

(cm3) 

Ionized 

(cm3) 

Filler 

(g) 

Fa 1 

2 

3 

10.00 

10.00 

10.00 

0.20 

0.20 

0.20 

0.40 

0.40 

0.40 

0.05 

0.05 

0.05 

4.50 

4.50 

4.50 

0.10 

0.10 

0.10 

0.40 

0.40 

0.40 

0.20 

0.20 

0.20 

Fb 1 

2 

3 

10.00 

10.00 

10.00 

0.20 

0.20 

0.20 

0.40 

0.40 

0.40 

0.05 

0.05 

0.05 

4.50 

4.50 

4.50 

0.10 

0.10 

0.10 

0.40 

0.40 

0.40 

0.20 

0.20 

0.20 

Fc 1 

2 

3 

10.00 

10.00 

10.00 

0.20 

0.20 

0.20 

0.40 

0.40 

0.40 

0.05 

0.05 

0.05 

4.50 

4.50 

4.50 

0.10 

0.10 

0.10 

0.40 

0.40 

0.40 

0.20 

0.20 

0.20 

Fd1 

2 

3 

10.00 

10.00 

10.00 

0.20 

0.20 

0.20 

0.40 

0.40 

0.40 

0.05 

0.05 

0.05 

4.50 

4.50 

4.50 

0.10 

0.10 

0.10 

0.40 

0.40 

0.40 

0.20 

0.20 

0.20 

BKF 1 

2 

3 

10.00 

10.00 

10.00 

0.20 

0.20 

0.20 

0.40 

0.40 

0.40 

0.05 

0.05 

0.05 

4.50 

4.50 

4.50 

0.10 

0.10 

0.10 

0.40 

0.40 

0.40 

0.20 

0.20 

0.20 

 

Where  

BKF = Unfilled Foam (Without Filler) 

Fa = Corncob Filler  MC =Methylene Chloride 

Fb = Groundnut shell  DMEA =Dimethylethyl Amine 

Fc = Rice Husk Filer  TDI = Toluene Diisocyanate 

Fd = Saw Dust Filler  

7.1. Determination of The Various Properties of Polyurethane Foam  

Determination of Add on (%) 

Add on % was calculated using the expression in Equation 3. 

Add on = [(Wa-Wb)/Wb ] x100%     [3] 

where, Wa  maen  weight of foam with filler and Wb  mean weight of foam without filler (BKF) 

Determination of Foam Rise Height 

Heights of prepared foams were measured using a 30 cm meter ruler. Measurement was done by 

placing the foam on a flat vertical surface and reading an accurate meter ruler. 
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Weight Determination 

The prepared foams were weighed on a s sensitive electronic weighing balance with the mass in 

gram. Foams were weighed three times to give accurate weight measurement. 

Volume Determination 

The prepared foams shaped as a frustum of a cone (shape of the cups used as mould in the 

production) was used in measuring the volume of the foam; the volume of the foam was therefore 

calculated using the expression in Equation 4 

Volume of cone = 1/3 π h (R2 + Rr + r2)    [4] 

where 

 π = 3.142 

 r = radius of foam at the top,     

h = height of foam and  

R = height of foam at the bottom  

The radius was determined by measuring the diameter of the foams placing it in a horizontal 

position while measuring the length with a meter ruler. Radius of the foam is then derived from the 

measured diameter, and the volume is calculated. 

Density Determination 

Density of foam was determined using the expression in Equation 5 

Density foam = (weight of foam) / (volume of foam) [5] 

Determination of Percentage Elongation-at-break Load 

Percentage Elongation-at-break and breaking load properties of the foam were determined with the 

help of UTM (Smart-1 Quasar 25 20kN capacity). 

Evaluation of tensile strength and Elongation capacity 

The elongation capacity and tensile strength properties of the prepared foams were determined by 

specific testing techniques using the UTM. 

3. Results and Discussion  

Data of the various mechanical properties measurements on the foam materials are as presented on 

tables 2-4 

Table 1 clearly shows slight variation of density between the three replicates of the individual 

fillers. It further shows that unfilled foams possess lower densities than the filler containing foams. 

There is also a variation of densities between the fillers used; corncobs filler possess the highest 

density among the others, followed by groundnut shell filler, rice husk filler and saw dust fillers in 

this order. In this study, it clearly shows that fillers addition in polyurethane foams increases the 

tensile strength and break load, but reduces the stretching ability of foam materials. In Table 2, the 

addition of fillers increases tensile strength of the filled polyurethane foams and it also shows that 

corncob fillers impart more strength to the filled foams than others which is an improvement on the 

unfilled foams.  
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Table 2 Densities, Mean and Standard Deviation 

 Density (g/cm3) Mean (g/cm3) Standard Deviation (g/cm3) 

Fa 1 

2 

3 

0.0075 

0.0073 

0.0074 

0.0074 0.0001 

Fb 1 

2 

3 

0.0066 

0.0071 

0.0069 

0.0068 0.0003 

Fc 1 

2 

3 

0.0065 

0.0062 

0.0064 

0.0064 0.0002 

Fd  1 

2 

3 

0.0062 

0.0059 

0.0062 

0.0061 0.0002 

BKF  1 

2 

3 

0.0054 

0.0055 

0.0054 

0.0054 0.0001 

 

Meanwhile, the unfilled foams are observed to have high elongation percent than the filled foams as 

indicated on Table 3, this indicates that fillers reduce the stretching ability of polyurethane foams. 

Further, the breaking load capacity of the filled foams is observed to be higher than that of unfilled 

foams, it was noted that corncob filled foams (Fa) possess high breaking load capacity, followed by 

groundnut shell filled foams (Fb), then rice husk filled foams (Fc) and finally saw dust filled foams 

(Fd). This trend indicates that fillers increases load of the foam notwithstanding capacity of 

polyurethane foams; the addition of fillers in polyurethane foam creates a filler polymer interface 

unto which gases are trapped. Here, microvoids are formed inside the foam, which thereafter lowers 

activation energy required for cell nucleation. The negligible nucleation energy and the presence of 

numerous preexisting microvoids made it possible for fast cell nucleation, and the spontaneous 

formation of large number of cells led to more uniform cell sizes within the foam matrix. 

Table 3 Average Tensile strength, % Elongation-at-break and Break load of Prepared Foams 

 Fa Fb Fc Fd BKF 

 Fa Fa Fa Fa Fa 

Tensile strength (mPa) 7.98 5.30 3.20 4.75 1.57 

Elongation-at-break (%) 65.17 72.67 69.72 58.13 85.27 

Breaking load (N) 25.00 17.00. 7.00 10.00 5.00 

Table 4 Cell Observation and Add on % 

 Fa Fb Fc Fd BKF 

Cell size 

observation 

Mainly 

regular cells 

with cluster 

of smaller 

ones 

Mainly 

regular cells 

with cluster 

of smaller 

ones 

Mainly big 

cells 

Mainly 

regular cells 

with cluster 

of smaller 

ones 

Mainly very 

irregular 

Add on % 24 14 9 12 0 

 

On Table 4, it was observed that when no filler material was used, the cell sizes were mainly very 

irregular with large cells, and this is believed to occur as a result of dominant homogenous cell 

nucleation mechanism in unfilled polyurethane foam. This mechanism requires high activation 
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energy, so the nucleation tends to occur in relatively longer period of time which results in the 

formation of small number of cells with large and variable sizes. In contrast, for polyurethane foams 

containing filler materials, it shows that heterogenous nucleation takes place, which requires lower 

activation energy, that leads to spontaneous formation of large number of uniform cell sizes within 

the foam. 

4. Conclusion and Recommendation 

Agricultural waste fillers as reinforcement materials in polyurethane foam has been properly 

investigated. Fine powder of corncobs, groundnut shells, rice husk and saw dust were used as filler 

materials in this study. The effects of different fillers contents on the mechanical properties of 

polyurethane foam were also investigated. It shows therefore that; 

1. the filler content strongly affects the cell geometry structure of the foam. 

2. the tensile strength, % elongation-at-break, and breaking load are dependent on the filler 

type. 

3. the cell structures of filled polyurethane foam with high densities collapse more severely 

under impact loading. 

4. it is possible to produce a variety of polyurethane foam grades, using fine powder fillers 

from agricultural by-products. But, the technical feasibility of the process is not confirmed. 

The research findings presented in this study is still in preliminary stages. The main objective of 

this study is to investigate the possible substitution of the more expensive fossil derived calcium 

carbonate with low cost renewable agricultural by-products. This novel objective makes the study 

very challenging which should propel further investigation using more sensitive equipment, 

technical expertise and effective testing framework. 
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